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 مقدمة
األنبياء   خاتم  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 

، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  والمرسلين
 الدين. 

 ا بعدأّم

كلية   حولية  في  لُينشر  بتقديمه؛  َأْشرف  بحث  رابع  هو  هذا  فإن 
 جامعة األزهر. –الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بكفر الشيخ  

 أهمية املوضوع وسبب اختياره
ب تعلقه  تكلم عنه  تبرز أهمية هذا الموضوع؛ من جهة  بديع  أسلوب 

القرآن الكريم،    اإلظهار في مقام اإلضمار، واستعمله  علماء البالغة، وهو
المفسرين   بعض  عليه  ونص  وبهاًء،  رونًقا  الكالم  ُيكسب  جميل  فن  فهو 
عندما تناولوا آيات القرآن الكريم بالتفسير والبيان، فهو مظهر من مظاهر  

  –ثم استعنت به    –عز وجل    –  إعجاز القرآن الكريم، ولذلك استخرت هللا
 وعزمت على الكتابة في هذا الموضوع. –تعالى  

 الدراسات السابقة
اإلظهار في مقام اإلضمار في تفسير التحرير والتنوير من أول سورة    – 1

الفاتحة إلى نهاية سورة آل عمران، رسالة ماجستير للباحث/ إدريس  
 ليزيا. محمد أبكر محمد بجامعة المدينة العالمية بما

اإلظهار في مقام اإلصمار في سورة التوبة، بحث مسجل لنيل درجة   –  2
 الماجستير للباحث/ صالح فاروق بكلية اآلداب جامعة طنطا. 
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 منهج البحث 
اتبعت في هذا البحث المنهج االستقرائي التحليلي؛ حيث قمت بتتبع  

تحليلها،  مواضع اإلظهار في مقام اإلضمار في سورة األنفال، ودراستها، و 
يف  وبيان السر وراء ذلك، كما سبقت ذلك بدراسة نظرية بينت فيها: تعر 

أنواعه،   الظاهر  مقتضى  عن  الخروج  حقيقة  ثم  واإلضمار،  اإلظهار 
مقام  في  اإلضمار  ثم  وأسبابه،  اإلضمار  مقام  في  اإلظهار  ثم  وأسبابه، 

 اإلظهار وأسبابه. 
 هيكل البحث 

 ، وخاتمة: قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وفصلين
البحث، ومنهجه، فقد تناولت الحديث فيها عن: سبب اختيار    أما املقدمة

 وهيكله. 
وقد قسمته إلى أربعة فقد خصصته للدراسة النظرية،    وأما الفصل األول

 مباحث: 
 تعريف اإلظهار واإلضمار في اللغة. املبحث األول:

 الخروج عن مقتضى الظاهر أنواعه، وأسبابه.   املبحث الثاني:
 اإلظهار في مقام اإلضمار، وأسبابه.   املبحث الثالث:

 اإلضمار في مقام اإلظهار، وأسبابه.   بع:املبحث الرا
التطبيقية،    وأما الفصل الثاني للدراسة  خصصته  إلى فقد  قسمته  وقد 

 خمسة مباحث: 
   بين يدي سورة األنفال.  املبحث األول:
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في    املبحث الثاني: اإلضمار  مقام  في  اإلظهار  من  مواضع  األول  الربع 
 ن السر فيها.سورة األنفال، وبيا 

من املبحث الثالث:  الثاني  الربع  في  اإلضمار  مقام  في  اإلظهار  مواضع 
 سورة األنفال، وبيان السر فيها.

الثالث من    املبحث الرابع: الربع  مواضع اإلظهار في مقام اإلضمار في 
 سورة األنفال، وبيان السر فيها.

الخامس اإلظ  مواضع  املبحث اخلامس: الربع  في  اإلضمار  مقام  في  هار 
 رة األنفال، وبيان السر فيها.من سو 

 أهم نتائج البحث، واالقتراحات.فقد تناولت فيها الحديث عن   وأما اخلامتة

رتبته أبجديًا، ذاكًرا اسم الكتاب   بفهرس للمصادر واملراجع،  ثم ذّيلت البحث 
ار النشر، ثم رقم أواًل، ثم المؤلف، ثم المحقق إن وجد، ثم د 

 الطبعة وتاريخها. 
 س املوضوعات.ثم آخًرا فهر

وفقت   قد  أكون  أن  أسأل  وأن    فيوهللا  البحث،  لما   يهدينيهذا 
ولى  اختُ  إنه  بإذنه،  الحق  من  فيه  عليه،    لف  والقادر  في ذلك  يجعله  وأن 

القيامة،   يوم  حسناتي  دعواميزان  العالمين،   يوآخر  رب  هلل  الحمد  أن 
 . لى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصل اللهم ع
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 الفصل األول: الدراسة النظرية 

 
 وحيتوي على أربعة مباحث :

 
 تعريف اإلظهار واإلضمار في اللغة.  املبحث األول:

 الخروج عن مقتضى الظاهر أنواعه، وأسبابه.  املبحث الثاني:
 اإلظهار في مقام اإلضمار، وأسبابه.   الثالث:املبحث 

 اإلضمار في مقام اإلظهار، وأسبابه.   الرابع:املبحث 
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 املبحث األول: تعريف اإلظهار واإلضمار يف اللغة
 أوًلا: تعريف اإلظهار يف اللغة:

يقول اإلمام محمد بن أبي بكر تعددت أقوال علماء اللغة في معناه، 
ضد  "  الرازي:  الركاب   ،البطنالظهر  أيضا  البر  ،وهو  طريق  أيضا    ، وهو 

النون   نازلهو    :ويقال بفتح  وظهرانيهم  الراء  بفتح  ظهريهم  تقل    ،بين  وال 
النون  بكسر  الزوال  ،ظهرانيهم  بعد  بالضم  الظهر  ،والظهر  صالة    ، ومنه 

 ىي ني  مي زي ُّٱ  :ومنه قوله تعالى  ،والظهير المعين  ،والظهيرة الهاجرة

( ... والظهري الذي تجعله بظهرك أي تنساه، ومنه  ٤التحريم:  )  َّ يي
تعالى:   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  چقوله 

 (، و الظاهر ضد الباطن،٩2هود:  )  چگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  گگ

تبين، وظهر على فالن غلبه، وبابهما خضع، وأظهره هللا   الشيء  وظهر 
 .(1)الشيء بينه، وأظهر سار في وقت الظهر"  على عدوه، وأظهر

ابن منظور: تبين."  ويقول اإلمام  بالفتح، ظهورا:  الشيء،  و    ظهر 
والظهور: بينته.  الشيء:  هللا    أظهرت  أظهرني  يقال:  الخفي.  الشيء  بدو 

على ما سرق مني أي أطلعني عليه. ويقال: فالن ال يظهر عليه أحد أي 
تعالى:   وقوله  أحد.  عليه  يسلم  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ ال 

أي يطلعوا (  20)الكهف:    چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   :وقوله تعالىويعثروا. يقال: ظهرت على األمر.  

 .(2) " ما يتصرفون من معاشهم أي(، 7)الروم:  چٿ  
 

 .171صـ  1ج  -مادة ظهر  –( مختار الصحاح 1)
 .527ـ ص ٤ج –مادة ظهر  –( لسان العرب 2)
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الّزبيدي: )َتَبيََّن(،  "  ويقول اإلمام  بالّضّم:  الشْيُء )ُظُهورًا(،  )وَظَهَر( 
وظاِهرٌ  َظِهيٌر  فهو  الَمْخِفّي،  الشْيِء  ُبُدو   )َطِهير( ...    والظ ُهوُر:  وُيْرَوى: 

َبيَّْنُته. ويقال:  (1)  تقّدم    بالّطاِء المهملة، وقد   َأنا، َأي  َأْظَهْرُته(،  . )وقد 
 : )عليَّ َظَهَر  )و(  عليه.  َأْطَلَعِني  َأي  ِمنِّي،  ُسِرَق  ما  على  َّللاَُّ  َأْظَهَرِني 

ه( وَقِوَي، وُفالٌن أَعاَنِني(، قاله ثعلٌب. )و( َظَهَر )ِبِه وَعَلْيِه(، َيْظَهر: )َغَلبَ 
  ، وقوله تعالى:غاِلٌب، وَظَهْرُت على الرَُّجل: َغَلْبُته  ظاِهٌر على ُفالٍن، َأي

(، َأي غاِلِبين عاِليَن، من َقْولك: َظَهْرُت  1٤)الصّف:    َّ  مي هن ُّٱ
َأنَت   َأي  ظاِهٌر،  بِه  َأنَت  َأْمٌر  وهذا  وَغَلْبُتُه.  َعَلْوُته  َأي  ُفالٍن،  َقِويٌّ  على 

ل: الظ ُهور: الظََّفُر بالشْيِء، عليه. وهذا َأْمٌر ظاِهٌر ِبَك، غاِلٌب عليك. وقي
وقال عليه.  َّللاَُّ    واالّطالُع  وَأْظَهَره  ُظُهورًا،  َيْظَهُر  عليِه  َظَهَر  سيده:  ابن 

 .(2) " َعَلْيه

)ظهر( الظاء والهاء والراء أصل صحيح  "  ويقول اإلمام ابن فارس:
من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر  ،  يدل على قوة وبروزواحد  
وهو أظهر أوقات   ،ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة،  نكشف وبرزإذا ا

وهو    ،وهو خالف بطنه  ،واألصل فيه كله ظهر اإلنسان  ،النهار وأضوؤها
ألن الذي يحمل منها الشيء   ؛ الظهر  :ويقال للركاب   ،يجمع البروز والقوة

  ، ورجل ظهر يشتكي ظهره  ، رجل مظهر أي شديد الظهر  :قالوي  ،ظهورها
أ الباب  إذا سر ومن  إذا    ،نا في وقت الظهرظهرنا  ومنه ظهرت على كذا 
والظهير المعين كأنه أسند ظهره إلى    ،والظهير البعير القوي ،  اطلعت عليه

 

بذلك عند حديثه عن مادة  1) تاج العروس ج   -طهر    –( يقصد  وما    ٤٤2صـ    12ُينظر 
 بعدها. 

 .٤87صـ  12ج -مادة ظهر  –( المرجع السابق 2)
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،  (1٤)الصّف:    َّ  مي هن ُّٱقال هللا تعالى:   ،والظهور الغلبة  ،ظهرك
العين   الرجل المرأته  ،الجاحظةوالظاهرة  أنت علي كظهر    :والظهار قول 

كلم  ،أمي كانوا  وهي  الفراقة  بها  يريدون  الظهر    ،يقولونها  اختصوا  وإنما 
كالظهر التحريم  في  أعضائها  فسائر  وإال  الركوب  من   ،لمكان  والظهار 

الجناح في  منه  يظهر  ما  أي    ،الريش  بظهر  تجعله  شيء  كل  والظهري 
 قال هللا سبحانه:  ،ا له ا عنه وتركً تنساه كأنك قد جعلته خلف ظهرك إعراًض 

  ه وقد جعل فالن حاجتي بظهر (،  ٩2هود:  )  چ  گک  ک  گچ 
 . (1) " وراءه  إذا لم يقبل عليها بل جعلها  

  اخلالصة:
الرباعي   أظهر  للفعل  مصدر  اإلظهار  أن  سبق  مما  وأصل  يتضح 

ألنه   الركاب؛  على  وُيطلق  اإلنسان،  ظهر  من  وأصلها  )َظَهر(،  مادته 
 ُيحمل على ظهرها، ولهذه المادة معان متعددة: 

الشيء وضال  األول: ظهر  ومنه  واالنكشاف،  والبروز  والتبيين  وح 
 وأظهرته.

 القوة والشدة والغلبة، ومنه ظهرت على الرجل.  الثاني:
 والمساعدة، ومنه الظهير. اإلعانة  الثالث:

الغلبة    -واهلل تعاىل أعلم  -وأرى  ألن  متقاربة؛  الثالثة  المعاني  أن 
ا من  الغالب  يتبين  حيث  والوضوح؛  الظهور  وكذا  تقتضي  لمغلوب، 

المساعدة بها يقوى المساَعد ويشتد، وينكشف ويتضح ذلك؛ ولذلك أرى أن 
 ار يرجع إلى المعنى األول. اإلظه

 

 .٤71صـ 3ج -مادة ظهر  -مقاييس اللغة ( معجم 1)
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أست عليه  القول:وبناء  وتبيين    طيع  وكشف  إيضاح  اإلظهار:  إن 
 لشيء ما.

 ثانًيا: تعريف اإلضمار يف اللغة.
معناه،    في  اللغة  علماء  أقوال  ابنتعددت  اإلمام   فارس:  يقول 

ادُ " ْيِء،   ِفي  ِدقَّةٍ   َعَلى  َيُدل    َأَحُدُهَما  َصِحيَحاِن،  َأْصاَلنِ   َوالرَّاءُ   َواْلِميمُ   الضَّ  الشَّ
لُ   .َوَتَست رٍ   َغْيَبةٍ   َعَلى  َيُدل    َواآْلِخرُ    ُضُموًرا،   َوَغْيُرهُ   اْلَفَرُس   َضَمرَ :  َقْوُلُهمْ   َفاأْلَوَّ

  ُتَضمَّرُ   الَِّذي  ِلْلَمْوِضعِ   َوُيَقالُ .  اْلُهَزالِ   ِمنَ   َيُكونُ   دْ َوقَ   اللَّْحِم،  ِخفَّةِ   ِمنْ   َوَذِلكَ 
: اْلُمْضَطِمرُ   َوالل ْؤُلؤُ .  اْلِجْسمِ   َخِفيفُ :  َضْمرٌ   َوَرُجلٌ .  اْلِمْضَمارُ :  اْلَخْيلُ   ِفيهِ 

َماُر،  َواآْلِخرُ   .َوااِلْنِضَمارِ   ااِلْنِضَمامِ   َبْعُض   َوَسِطهِ   ِفي  الَِّذي  َمالُ لْ ا  َوُهوَ   الضِّ
  َفُهوَ   ِثَقةٍ   َعَلى  ِمْنهُ   َتُكونُ   َفاَل   َعْنكَ   َغابَ   َشْيءٍ   َوُكل  .  ُيْرَجى  اَل   الَِّذي  اْلَغاِئبُ 
  ِفي   ُيَغيُِّبهُ   أِلَنَّهُ ;  َشْيًئا  َضِميِري   ِفي  َأْضَمْرتُ :  اْلَبابِ   َهَذا  َوِمنْ ...    ِضَمارٌ 

 .(1)" .َوَصْدِرهِ  َقْلِبهِ 
ْمرُ   "   ويقول اإلمام ابن منظور: ُمر،  الض  :  والُعُسر  الُعْسر  مثلُ   والض 

 َضَمَر، :  ِسيَدهْ   اْبنُ   َقالَ   وَضُمَر؛  الفرُس   َضَمرَ   َوَقدْ ...    البطنِ   وَلحاقُ   الُهزالُ 
مِّ،  وَضُمر،  ُضموراً   َيْضُمر  ِباْلَفْتِح،   ِإذا )  :اْلَحِديثِ   َوِفي...    واْضَطَمر  ِبالضَّ
  َأي   ؛  (2) (  َنْفِسهِ   ِفي  َما  ُيْضِمرُ   َذِلكَ   فِإن  َلهأَهْ   َفْليْأت   امرأَةً   َأحُدكم  َأْبَصرَ 

 

 .371صـ  3ج -مادة ضمر  –( معجم مقاييس اللغة 1)
سننه عن َجاِبٍر بن عبد هللا: "َأنَّ النبي صلى هللا عليه   ( الحديث أخرجه اإلمام أبو داود في2)

ِبْنِت َجْحٍش َفَقَضى   َفَدَخَل على َزْيَنَب  ُثمَّ َخَرَج إلى َأْصَحاِبِه  وسلم َرَأى اْمَرأًَة  َحاَجَتُه منها 
ْأِت أَْهَلُه فإنه ُيْضِمُر  فقال لهم ِإنَّ اْلَمْرأََة ُتْقِبُل في ُصوَرِة َشْيَطاٍن َفَمْن َوَجَد من ذلك شيًئا َفْليَ 

(  2151حديث رقم )  –باب ما يؤمر به من غض البصر    –ما في َنْفِسِه"، كتاب النكاح  
باب ما جاء في الرجل يرى   –كتاب النكاح    –الترمذي في سننه    ، واإلمام 2٤6صـ    2ج

َحِديٌث َصِحي ٤6٤صـ    3( ج1158حديث رقم )  –المرأة تعجبه   َجاِبٍر  ٌح  ، وقال: َحِديُث 
باب ما يفعل إذا رأى   –كتاب النكاح    –َحَسٌن َغِريٌب، واإلمام البيهقي في سننه الكبرى  
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مور،  ِمنَ   وُيَقّلُله،  ُيْضِعفه ْعفُ   الُهزال  َوُهوَ   الض  ِميرُ ...    َوالضَّ ر  :  والضَّ   السِّ
مائرُ   َواْلَجْمعُ   الخاطِر،  وداِخلُ  ِميرُ :  اللَّْيثُ .  الضَّ ْيءُ   الضَّ  ُتْضِمره  الَِّذي  الشَّ

ًكا  َكانَ   ِإذا  اْلَحْرفِ   َصْرفَ   ْضَمْرت أَ :  َتُقولُ   َقْلِبَك،  ِفي   فَأْسَكْنته،   ُمَتَحرِّ
ِميُر،  واالسم  شيئًا،  َنْفِسي  ِفي  وَأْضَمْرتُ  َماِئرُ   َواْلَجْمعُ   الضَّ : والُمْضَمرُ .  الضَّ
ْيءَ   وَأْضَمْرتُ ...    والَمْفعولُ   الموضعُ   وَضْمرٌ   ُمْضَمرٌ   وَهًوى .  َأْخَفيته:  الشَّ

َياَدةِ  َحْذفِ  َعَلى  اَمصدرً  اْعُتقد  كَأنه  .(1)" َمْخِفيٌّ : الزِّ
اإلمام   آبادي:ويقول  ْمُر،"  الفيروز   الُهزاُل، :  وبضمتين  بالضم  الض 

  ضاِمرٌ   وَجَملٌ   واْضَطَمَر،  وَكُرَم،  َكَنَصر  ُضُمورًا،  َضَمرَ   الَبْطِن،  وَلحاقُ 
  ، اءٍ به:  وهي  الِجسِم،  اللطيفُ   الَبْطِن،  الَهِضيمُ   الرجلُ :  وبالفتح  كناَقٍة،

قيقُ   والفرُس  ،  الذاِبُل،  الِعَنبُ :  والضميرُ   . الحاجبين  الدَّ ر    وداِخلُ   والسِّ
 .(2)" ُمْضَمرٌ : والمفعولُ  والموضعُ  أْخفاه،: واْضَمَره .َضمائرُ : ج، الخاِطرِ 

 
 استنتاج واستنباط:

يتضح مما سبق أن اإلضمار مصدر للفعل أضمر الرباعي وأصل 
 ة معنيان: مادته )َضَمَر(، ولهذه الماد 

مور.الدقة والُهزال من  األول:  الض 
 

، واإلمام عبد بن حميد في ٩0صـ    7( ج132٩٤حديث رقم )  –من أجنبية ما يعجبه  
  =322صـ 1( ج1061حديث رقم )–من مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه –مسنده 

ديث جابر قال: سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول:  وأصله في صحيح مسلم من ح =   
َفَوَقَعْت في َقْلِبِه َفْلَيْعِمدْ   إلى اْمَرَأِتِه َفْلُيَواِقْعَها فإن ذلك َيُرد  ما في  "إذا أحدكم أَْعَجَبْتُه اْلَمْرأَةُ 

أو    باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته  –كتاب النكاح    –َنْفِسِه"  
 .  1021صـ  2( ج1٤03حديث رقم ) –جاريته فيواقعها 

 . ٤٩2، ٤٩1صـ  ٤ج -مادة ضمر –( لسان العرب 1)
 .٤2٩صـ  1ج -ضمر  مادة  –( القاموس المحيط 2)
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 الغيبة والتستر والخفاء، من اإلضمار.    الثاني:
الكفاية   فيه  بما  واضًحا  ليس  األول  أن  بينهما  الجامع  يكون  وقد 

 فيكون كالمستتر، بخالف نقيضه.
 وعلى كل فاإلضمار يرجع للمعنى الثاني. 

القول:  ء شيء ما وتغييبه  إن اإلضمار: إخفا  وبناء عليه أستطيع 
 وستره. 

 اخلالصة:
اإلضمار   ضد  اإلظهار  لشيء   فاألول:أن  وكشف  وتبيين  إيضاح 

 عكسه، إخفاء وتغييب وستر لشيء ما.  والثاني:ما، 
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 املبحث الثاني: اخلروج عن مقتضى الظاهر أنواعه، وأسبابه.

 متهيد:
يعدل عن  األصل في الكالم أن يأتي على مقتضى الظاهر لكن قد  

ذلك،   تستدعي  بالغية  لنكتة  حسن ذلك  الرحمن  عبد  الدكتور/  يقول 
  المعاني   علم  لموضوعات   تتب ِعهم  ضمن   البالغة  علماء  درس"  حبنكة:
 الدواعي   من  لداعٍ   البليغ،   الكالم  في  الظاهر  مقتضى   عن  الخروج  ظاهرةَ 

  يَّةٍ َفنّ   عناصر  من  فيها   لما  واألفكار،  النفوس  في  التأثير  ذات   البالغّية
 .(1) " ذكّية إلماحات  أو جمالّية، تعبيراتٍ  أو فكرية، دالالتٍ  تتضمَّن  إبداعّية

 أوًلا: أنواع اخلروج عن مقتضى الظاهر:
لهم  وظهر  الظاهر  مقتضى  عن  الخروج  أنواع  البالغة  تتبع علماء 

التتبع تسعة أنواع، سأذكرها بإيجاز، مع تعريف كل نوع منها، وذكر بعد  
 مثال واحد له.

 النوع األول: االلتفات 
 أو  جهات   من  آخر  إلى  اتجاه  من  الكالميّ   التعبير  في  التحويل  وهو  

  متابعة   في  الظاهر  أنّ   مع"  والغيبة،  والخطاب ،  التكّلم: "الثالث   الكالم  طرق 
  أّوالً   المختارة  الطريقة  وفق  التعبير  مالزمة  على  االستمرار  يقتضي   الكالم

كّ   وأضاف ،  عنها  التحّول  دون    التعريف   هذا  عليه   اشتمل  ما  إلى  اكيّ السَّ
  مقتضى   خالف  على  كان  إذا  الط ُرقِ   هذه  من   بواحدة  ءابتداً   التعبيرَ 

 به   يخاطب   الذي  الخطاب   بأسلوب   نفسه  عن  المتكلِّم   يتحّدث   كأنْ   الظاهر،
 يتحّدث   أو  الغائب،  عن  التكّلم  بأسلوب   يخاطبه  من  مع  يتحدَّث   أو  غيره،

 

 .٤78صـ  1( البالغة العربية ج1)
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 بأسلوب   الغائب   عن  يتحّدث   أو  الغائب،    عن  الحديث   بأسلوب   نفسه  عن
 . وهكذا الخطاب،

تعالى  مثال األول:   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  چ   قوله 

ۅ  ۉ  ۉ    ۅڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۇئې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

(، حيث كان الكالم بأسلوب 16٩)األعراف:    چېئ  ېئ  ېئۈئ  ۈئ
 ف بني إسرائيل، ثم عدل إلى خطاب الحاليين في قوله:الغيبة عن أسال

  المثيرة  العبارة  في  التنويع  ةينِّ فَ   :األولى  :فائدتان  فيهو   ،چېئ  ېئ  چ
، إليه  واإلصغاء  له،  يوجه  ما  استقبال  في  لنشاطه  والباعثة  المتلقي،  النتباه

 . التعبير في واإليجاز االقتصاد  :الثانيةو 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ   قوله تعالى  ومثال الثاني: 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ     ڀپ  پ

(، حيث كان  30)البقرة:    چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٿ  ٹ  ٹ
إلى  التكلم  أسلوب  عن  ابتدًاء  فعدل  قلت،  وإذ  يقول:  أن  الكالم  مقتضى 

 .(.1)الغيبة 
 النوع الثاني: أسلوب احلكيم.

  وَحْمُله   منه،  المراد   عن   ل السائ  سؤال  أو  المتكّلم   كالمِ   َصْرفُ وهو  
 .بالقصد  األولى هو ما على  إجابته أو باْلَقْصد،  اأَلْوَلى هو ما على

 

وما بعدها، وعلوم البالغة   85صـ    2(ُينظر اإليضاح في علوم البالغة لإلمام القزويني ج1)
صـ  »البي  المراغي  مصطفى  أحمد  للشيخ/  البديع«  المعاني،  العربية  1٤1ان،  والبالغة   ،

التراكيب )دراسة تحليلية  ، وخصائص  ٤7٩صـ    1للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج
 وما بعدها. 2٤٩لمسائل علم المعاني( للدكتور/ محمد محمد أبو موسى صـ 
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ڃ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ   قوله تعالى  مثال األول:

هللا  1٩)األنفال:    چ  چڃ  ڃ  چ  چ تدعوا  إن  أي    -تعالى    –(، 
ير  هللا عليه وسلم والمؤمنين فقد جاءكم على غ     بالنصر على النبي صلى

هللا صلى  النبي  نصر  جاءكم  حيث  تطلبون؛  والمؤمنين  ما  وسلم  عليه   
 عليكم.

ىئ   ىئ  ىئ  ی    ېئۈئ  ېئ  ېئچ   قوله تعالى  ومثال الثاني:

   ىب مب      خب   جب  حب   يئ ىئ        مئ      حئ         جئ        ی  ی  ی

(؛ حيث سألوا عمَّا ينفقون، فُأجيبوا بمن  265)البقرة:      چحت       جت   يب
 . (1)نفقون عليهم ي

 .اإِلظهار مقام يف واإِلضمار اإِلضمار، مقام يف اإِلظهاُرالنوع الثالث: 
وهو أن يقتضي المقام التعبير بالضمير فُيعبِّر باالسم الظاهر بدله،  

 فُيعبِّر بالضمير بدله. أو أن يقتضي المقام التعبير باالسم الظاهر 
 ىه  مه جه  ين ىنمن خن  حن   جن يم ىم ُّٱ   قوله تعالى  مثال األول:

 ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي  جي يه

(، حيث 15٩:  آل عمران)    َّ رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ
كان مقتضى الكالم أن يقول: فتوكل عليه إنه يحب المتوكلين، لكنه وضع 

والغرض   الضمير،  بدل  الظاهر    نفس   في  والمهابة  الروعة  إدخالاالسم 
 .المخاطب 

 

، وعلوم البالغة »البيان،  ٩٤صـ    2يني ج( ُينظر اإليضاح في علوم البالغة لإلمام القزو 1)
صـ   المراغي  مصطفى  أحمد  للشيخ/  البديع«  للدكتور/ 1٤2المعاني،  العربية  والبالغة   ،

 وما بعدها.  ٤٩8صـ  1رحمن حسن حبنكة جعبد ال
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: أي(،  1الص:  )اإلخ  َّ يل ىل مل خل ُّٱ قوله تعالى ومثال الثاني:
،  َأَحدٌ   هللاُ   فكر  ذي  ُكل    ِبه  َيْهَتمَّ   أن  يجب   الذي  الجليل  العظيم  الشأنُ :  قل

 .(1) والتفخيم التعظيمفعبر بالضمير عن الظاهر، والغرض منه 

 .املاضي بلفظ املستقبل عن التَّعبريالنوع الرابع: 
ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ       چ  قوله تعالى  مثل:

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى     ۋٴۇ ۆ  ۈ  ۈ  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ەئى  ائ  ائ  ەئ

 چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب                 ىب    حئی  ی  ی  ی  جئ  ىئىئ

(، حيث عبَّر عمَّا سيحدث يوم القيامة بصيغة الفعل  ٤3:    ٤2)األعراف:  
 .(2)وع كثير في القرآن الكريم النالماضي؛ للداللة على تحقق وقوعه، وهذا 

 .التَّْغليبالنوع اخلامس: 
  المتشاِبَهْينِ   المتشاِكَلْينِ   أو  الّلفظ،  في  المتصاِحَبْين  أحد   إعطاء  وهو

 .اآلَخر ُحْكمَ  ذلك نحو أو المتجاورين أو الصفات، َبْعضِ  ِفي

 

ج1) القزويني  لإلمام  البالغة  في علوم  اإليضاح  في    81صـ    2(ُينظر  والبرهان  بعدها،  وما 
وما بعدها، وعلوم البالغة »البيان، المعاني،    ٤8٤صـ    2الزركشي جعلوم القرآن لإلمام  

عربية للدكتور/ عبد  ، والبالغة ال1٤3،  1٤0البديع« لللشيخ/ أحمد مصطفى المراغي صـ  
ج حبنكة  حسن  تحليلية    503صـ    1الرحمن  )دراسة  التراكيب  وخصائص  بعدها،  وما 

 وما بعدها.  2٤1صـ  لمسائل علم المعاني( للدكتور/ محمد محمد  أبو موسى
، وعلوم البالغة »البيان،  ٩6صـ    2( ُينظر اإليضاح في علوم البالغة لإلمام القزويني ج2)

وما بعدها، والبالغة العربية   1٤5لشيخ/ أحمد مصطفى المراغي صـ  المعاني، البديع« ل
وما بعدها، وخصائص التراكيب )دراسة   50٩صـ  1للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج

 وما بعدها.  262ليلية لمسائل علم المعاني( للدكتور/ محمد محمد أبو موسى صـ تح
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ڻ   ڻ  ڻ   ڻ       ں   ں      ڱ  ڱچ   قوله تعالى  مثاله:

(، حيث َغلَّب المالئكة على 50)الكهف:    چ  ھہ  ھ ہ  ہ  ہ  ۀ ۀ
، ولو لم   چہ  ۀ ۀ   چ  من ُأمر معهم من الجن بالسجود؛ بدليل قوله

 .  (1)يكونوا مأمورين مع المالئكة لما كان امتناعه عن ذلك ذنًبا 
 .اخلرب موضع اإِلنشاء ووضع اإِلنشاء موضع اخلرب وضعالنوع السادس: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  چ   ىقوله تعال  مثال األول:

(، حيث  8٤)البقرة:    چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
كان مقتضى الكالم أن يقول: ال تسفكوا وال تخرجوا بصيغة اإلنشاء فعدل  

الخبر،   صيغة  إلى    الفعل   وبعبارة  الخبر  غةيبص   التكليف  فجاءعنها 
 . االمتثال فورية بلزوم لإِلشعار المضارع

ائ  ائ    ىې   ې  ې  ىچ   عالىقوله ت  ومثال الثاني:

)األعراف: چۈئۈئ  ېئ   ۆئەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
وبدعوته  2٩ وجوهكم  وبإقامة  يقول:  أن  الكالم  مقتضى  كان  حيث   ،)

اإلنشاء،   صيغة  إلى  عنها  فعدل  الخبر،  بصيغة   إشعاراً مخلصين، 
 .(2) التكليف أمر في بالمطلوب   باالهتمام

 .والعكس املضارع الفعل إىل اضيامل الفعل من االنتقالالنوع السابع: 
ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    چ   قوله تعالى  مثال األول:

(، حيث كان  ٩)فاطر:    چۈ   ۈ    ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ
 

، 1٤7( ُينظر علوم البالغة »البيان، المعاني، البديع« للشيخ/ أحمد مصطفى المراغي صـ  1)
 وما بعدها.   510صـ  1والبالغة العربية للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج

، 1٤6المعاني، البديع« للشيخ/ أحمد مصطفى المراغي صـ  ( ُينظر علوم البالغة »البيان،  2)
 وما بعدها.  512صـ  1ر/ عبد الرحمن حسن حبنكة جوالبالغة العربية للدكتو 
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على   عطًفا  الماضي،  بصيغة  سحاًبا  فأثارت  يقول:  أن  الكالم  مقتضى 
المضارع؛   إلى صيغة  لكنه عدل عنها    السحاب   صورة   تقديم  بغية أرسل، 

  فيه  بديع،  فني  أسلوب   وهذا  النص،  تالوة  مع  يجري   حدث   كأنه  المثار
 ذات   الجارية،  الحاضرة  المشاهد   صور  في  الماضية   للمشاهد   إحضار

 . المتجددة األحداث 
ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ   قوله تعالى  ومثال الثاني:

(، حيث كان  87)النمل:    چی  ی    ی      ىئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ
فيمقتضى   من  فيفزع  يقول:  أن  بصيغة    الكالم  واألرض  السماوات 

المضارع، عطًفا على ُينفخ، لكنه عدل عنها إلى صيغة الماضي؛ للتأكيد 
 .(1)على تحقق حدوثه، وأنه واقع ال محالة، شأنه شأن ما وقع وانتهى 

 النوع الثامن: جتاهل العارف.
 ك فيه لغرض ما.الشيء متظاهًرا بالجهل أو الشوهو أن يتكلم العالم ب 

 قول الشاعر:   مثاله:
اِحي ِباْلَمْنَظرِ   اْبِتَساَمُتَها َأمِ  ***   ِمْصَباحِ  َضْوءُ  َأمْ  َجَرى  َبْرقٍ  َأَلْمعُ   (2)  الضَّ

  مضيئة،  ابتسامة  بأنها   هواه   مالكةِ   ابتسامة  يصف  أن  الشاعر  يريد 
:  وهي  ء،و ض  باِعثاتِ   ُأُمورٍ   ثالَثةِ   حول  تشكيك  بطرح   الفكرة  هذه  تأكيد   فأراد 

  فبريق  جاهل، غير  عارفٌ  وهو" َثْغِرها  َبِريقُ  -  مصباح ضوء - البرق  َلْمعُ "
  في   اختالطه  بطرح  عليه   ُيْثِنيَ   أن   فأراد   مشاعره،  أثار   الذي  هو  ثغرها

 . (3) بريق ذات  ابتسامتها أن تأكيد  مع والنظائر، باألشياء تصّوره
 

، 1٤٤( ُينظر علوم البالغة »البيان، المعاني، البديع« للشيخ/ أحمد مصطفى المراغي صـ  1)
 وما بعدها.  515صـ  1والبالغة العربية للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج

 .  517صـ  1حمن حسن حبنكة ج( لم أقف على قائلة، ُينظر البالغة العربية للدكتور/ عبد الر 2)
 وما بعدها.  517صـ  1(  ُينظر البالغة العربية للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج3)
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 التاسع: القلب.النوع 
  لغرضٍ   الجملة  أجزاء  من  جزئين  بين  ل التباد   بإجراء  القْلب   ويكون 

 . التشبيه في القلب  به َوُيْلَحقُ  الفطناء، يستحسُنه  بالغيّ 
ڃ       ڃ    ڃ   ڄ    ڄ    ڄ   ڄ    ڦچ   قوله تعالى  مثال األول:

 اإلهالك.( حيث إن مجيء البأس يكون قبل ٤: فار األع) چچ   ڃ
 قول الشاعر:   ومثال الثاني:
 .(1)سماؤه  أرضه لون  ***    كأن  أرجاؤه    مغيرة ومهمة

 . (2)للمبالغة  التشبيه فعكس أرضه، لون  لغبرتها سمائه لون  كأن أي
 ثانًيا: أسباب اخلروج عن مقتضى الظاهر:

مقتضى   عن  الخروج  أسباب  بيان  في  وحديًثا  قديًما  العلماء  اجتهد 
يفتح هللا   فقد  االجتهاد  يختلف حسب  ذلك  وإن كان    -تعالى    –الظاهر، 

معرفة أسباب وأسرار لم يصل إليها أحد قبله، وذلك فضل  لى البعض بع
الظاهر    -تعالى    -هللا   مقتضى  عن  الخروج  فأسباب  يشاء،  من  يؤتيه 

رها من األسرار البالغية التي تختلف فيها َمَشارب الناس،  شأنها شأن غي
حال  وكذا  الكالم،  فيه  ورد  الذي  والسياق  الموضع  باختالف  وتختلف 

في  المتكلم   الحديث  عند  األسرار  هذه  بعض  ذكر  مرَّ  وقد  والمخاطب، 
 .(3) المطلب األول لهذا المبحث عن أنواع الخروج عن مقتضى الظاهر" 

  

 

 .٩8صـ   2( البيت لرؤبة، ُينظر اإليضاح في علوم البالغة لإلمام القزويني ج1)
دكتور/  ، والبالغة العربية لل٩7صـ    2نظر اإليضاح في علوم البالغة لإلمام القزويني ج( يُ 2)

 وما بعدها.  51٩صـ  1عبد الرحمن حسن حبنكة ج
 وما بعدها.  11( ُينظر صـ 3)
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 الثالث: اإلظهار يف مقام اإلضمار، وأسبابه.املبحث 
 

 أوًلا: قاعدة اإلظهار يف مقام اإلضمار.
نه كذلك، األصل في األسماء أن تكون ظاهرة وكذا أصل المحدَّث ع

يذكر مضمًرا؛ وذلك استغنًاء واألصل أنَّه إذا ذكر ذلك المظهر ثانية أن  
فيقوم بوضع االسم الظاهر  عنه بالظاهر، لكن قد يعدل المتكلم عن ذلك  
العلماء: عليه  ماُيطِلق  وهذا  الضمير،  ، اإلظهار يف مقام اإلضمار  موضع 

  َظاِهَرةً   َتُكونَ   َأنْ   اأْلَْسَماءِ   ِفي  لَ اأْلَْص   َأنَّ   َواْعَلمْ "       يقول اإلمام الزركشي:
  ُمْضَمًرا   ُيْذَكرَ   َأنْ   ِنًيا َثا  ُذِكرَ   ِإَذا  َأنَّهُ   َواأْلَْصلُ   َكَذِلكَ   َعْنهُ   اْلُمَحدَّثِ   َوَأْصلُ 

اِبقِ  ِبالظَّاِهرِ   َعْنهُ   ِلاِلْسِتْغَناءِ   .(1) " السَّ
 اســـتخدام يكــون  قــد " ويقووول الووودكتور/ عبوود الووورحمن حسوون حبنكوووة:

 المعتــاد، األســلوب  ظــاهر يقتضــيه الــذي المتبــادر هــو الكــالم فــي ضــميرلا
  اســتخدام بــدل الظــاهر االســم اســتخدام يســتدعي بالغــي داع يوجــد  قــد  لكــن

 .(2)" الضمير
 ثانًيا: أسباب اإلظهار يف مقام اإلضمار.

بالغي   لغرض  يكون  فإنه  الضمير  بدل  المظهر  االسم  وضع  إذا 
المتكلم،   يقصده  عاًما يشترك  ولسبب معين  يكون  ما  منها  األسباب  وهذه 

وغير  الذم  أو  المدح  كقصد  موضع،  من  أكثر  التي  فيه  األسباب  من  ها 
وضعها العلماء، ومنها ما يكون خاًصا بذلك الموضع، يستخرجه الباحثون  

النظر   خالل  فيه من  ورد  الذي  والسياق  والمخاطب  المتكلم  حال  إلى 
قديًما   العلماء  اجتهد  وقد  بنوعيها،  الكالم،  األسباب  هذه  بيان  في  وحديًثا 

 

 . ٤8٤صـ  2( البرهان في علوم القرآن ج1)
 .503صـ  1( البالغة العربية ج2)
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على    -تعالى    -فقد يفتح هللا  وما زال الباب مفتوًحا لغيرهم من الباحثين،  
بعض   -تعالى    -المتأخر بما لم يفتح به على سابقه، وسأذكر بإذن هللا   

الشأن،  األ هذا  في  العلماء  ذكرها  التي  االسم  سباب  العلماء  قسم  وقد 
 المظهر إلى قسمين: 

 ومن أسباب وضعه بدل المضمر:   قسم األول: أن يكون اسم إشارة،لا
 :بديع حبكم الختصاصه بتمييزه العناية كمال( 1)
 مثل قول الشاعر:  

 مرزوقا تلقاه  جاهل وجاهل ***       مذاهبه  أعيت  عاقل  عاقل كم
 (1)  زنديقا النحرير العالم وصير ***       حائرة األوهام ترك الذي هذا

اسم   )فوضع  البيت  اإلشارة  على  يعود  الذي  الضمير  بدل  هذا( 
األول؛ إلظهار العناية بهذا المعنى المحسوس حتى يخبر عنه بما أخبر  

 به في البيت الثاني.
 : اإلشارة اسم باستخدام التهكم (2)

 : قول الشاعرمثل  
 القمر بزوغ  إنكار منه ***           أزعجه وقد  لألعمى قال

 (2) الشجر غصون   عبر  ساطع     ***     نوره هذا الجاحد  أيها
 :له يقول  أن الظاهر مقتضى كان

 الشجر خالل  من فنراه  ***        لنا األفق يخترق   نوره

 

بحر البسيط،  ُينظر معاهد التنصيص على شواهد    ( البيتان ألحمد بن يحي الراوندي، من1)
، و أساليب بالغية )الفصاحة  1٤8،  1٤7صـ    1سي جالتلخيص لإلمام أبي الفتح العبا

 .2٤٩المعاني( ألحمد مطلوب الرفاعي صـ  –البالغة  -
أسباب  2) السبب من  للتدليل على هذا  نظمهما  الرحمن حسن حبنكة  للدكتور/ عبد  البيتان   )

 .50٤صـ  1اإلشارة  بدل الضمير، ُينظر البالغة العربية ج إظهار اسم
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 اسم  فاستخدم أعمى، وهو المبصرون  يراه  ما  لجحوده به  التهكم أراد  لكنه
   .لرآه  يبصر كان لو بأنه  إلشعاره اإلشارة، 

 :باخلطاب املقصود بالهة إظهار (3)
  المراد،   لمعرفة  الضمير  يكفيه  فال  الحسية،  باإلشارة  إال  يفهم  ال  وأنه 

  اشتراه   بيده  كتاب   عن   يتحدث   وهو   بالبالدة،  وصفه   تريد   لمن  تقول  كأن
 .اشتريته الذي الكتاب  هذا  أرني: له بشرائه  مبتهج وهو

 إشعاره  أردت   أنك  إال   أرنيه،:  له  تقول  أن   الظاهر   مقتضى  كان  لقد 
 .الكتب  القتناء  أهال  ليس وأنه بالبالدة،

 :املخاطب أو املتكلم فطانة إظهار (4)
  يشبه   -  إليه  بالنسبة  -  المحسوس  غير  الفكري   األمر  كأن  حتى 
 :الشاعر قول  ومنه  الحسية، األمور
 (1)  بذلك ظفرت  قد  قتلي تريدين ***     علة بك  وما أشجى كي تعاللت 

  قتلي   ريدينتأ  سليمة،  وأنت   أجلك  من   أحزن   كي  العلة  ادعيت :  أي
  الظاهر   مقتضى  وكان  بذلك،  ظفرت   فقد   قتلي  تريدين   كنت   إن؟  تفعلين   بما
 .(2)  به ظفرت  قد : لها يقول أن

  

 

هللا1) لعبد  البيت  شواهد   (  على  التنصيص  معاهد  ُينظر  الطويل،  بحر  من  الدمينة،  بن 
ج العباسي  الفتح  أبي  لإلمام  )الفصاحة  15٩صـ    1التلخيص  بالغية  أساليب  و   ،- 

 .250المعاني( ألحمد مطلوب الرفاعي صـ  –البالغة 
»البيان، المعاني،  وما بعدها، وعلوم البالغة    82صـ    2نظر اإليضاح لإلمام القزويني ج( يُ 2)

، والبالغة العربية للدكتور/ عبد الرحمن  1٤٤،    1٤3البديع« للشيخ/ أحمد المراغي صـ  
ج حبنكة  أبو   503صـ  1حسن  محمد  محمد  للدكتور/  التراكيب  وخصائص  بعدها،  وما 

 وما بعدها.  2٤٤موسى صـ 
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 ومن أسباب وضعه بدل المضمر: القسم الثاني: أن يكون امًسا ظاهًرا، 
ی    یىئ  ی  ىئېئ   ىئچ  مثل قوله تعالى  ( قصد التعظيم،1) 

 (. 282)البقرة:   چی  جئ  حئ 
تعالى  لتحقري،إلهانة وا( قصد ا2) قوله   مك لك خك ُّٱ  مثل 

      َّ  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل ملخل  حل جل
 (.1٩المجادلة: )

  چ ېۋ     ۅ  ۅ    ۉ  ۉ    ې ۋچ  مثل قوله تعالى ،ِبِذْكِرِه اِلاْسِتْلَذاُذ( 3)
 (. 10)فاطر: 

تعالى  ،التَّْقِديِر ِزَياَدُة( 4) قوله    چٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ   مثل 

 ( 105اإلسراء:)
قوله    ،اْلُمَراِد َغْيُر َأنَُّه ُيوِهُم الضَِّمرُي َيُكوُن َحْيُث اللَّْبِس ِإَزاَلُة (5) مثل 

ڃ   ڃ    ڃڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ تعالى

(، فلو قال: )إنه( أَلْوهم عود  78اإلسراء:  )  چڃ    چ    چ  
 الضمير إلى الفجر.

 اْلُمْقَتِضي اِلاْسِم ِبِذْكِر السَّاِمِع َضِمرِي ِفي َعِةالرَّْو َوِإْدَخاَل اْلَمَهاَبِة َتْرِبَيَة( 6)
  چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ   مثل قوله تعالى  ،ِلَذِلَك

(، حيث قال: )إن هللا( وكان مقتضى الكالم أن يقول:  58النساء:  )
 )آمركم(.

ڀ  ڀ   پ  ڀ  ڀ  چ   مثل قوله تعالى  ،اْلَمْأُموِر َداِعَيِة َتْقِوَيِة َقْصُد( 7)

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺٺ

   چڃ  ڃ  ڃ  چ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦ
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عمران:  ) يقل:  15٩آل  ولم  المتوكلين(،  يحب  هللا  )إن  فقال:   ،)
 )إنه(؛ لتقوية داعي األمر بالتوكل قبله.

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ  مثل قوله تعالى  ،اْلَأْمِر َتْعِظيُم( 8)
  َّ مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض

 .(1) (، فأعاد لفظ اإلنسان للداللة على عظم خلقه 2 –  1اإلنسان: )

  

 

بعدها، والبرهان في وما    8٤صـ    2نظر اإليضاح في علوم البالغة لإلمام القزويني ج( يُ 1)
وما بعدها، وعلوم البالغة »البيان، المعاني،    ٤85صـ    2علوم القرآن لإلمام الزركشي ج

صـ   المراغي  أحمد  للشيخ/  عبد   1٤٤البديع«  للدكتور/  العربية  والبالغة  بعدها،  وما 
ج حبنكة  حسن  محمد    50٤  صـ    1الرحمن  للدكتور/  التراكيب  وخصائص  بعدها،  وما 

 وما بعدها.  2٤5ى صـ محمد أبو موس
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 املبحث الرابع: اإلضمار يف مقام اإلظهار، وأسبابه.
 

 أوًلا: قاعدة اإلضمار يف مقام اإلظهار.
عليه،  يعود  ما  سبقه  وقد  إال  الضمير  ُيذكر  أال  الكالم  في  األصل 

عن  ُيعدل  قد  ر    لكن  مفسِّ غير  من  أو  عنه  بمتأخر  ر  لُيفسَّ فُيذكر  ذلك 
عليه العلماء: اإلضمار في مقام اإلظهار،  لغرض بالغي، وهذا  ما يطلق  

موسى: أبو  محمد  الدكتور/    في   الظاهر  مقتضى  مخالفة  أما"  يقول 
 ما  سبقه  وقد   إال  الضمير  يذكر  أال  األصل:  قالوا  فقد   إلظهار،وا  اإلضمار

  وأكرمته،  ا زيدً   لقيت :  تقول  ا،واضحً   بالكالم  مقصود لا  ليكون   ؛عليه  يعود 
  ، لقيته  :تقول  وال  عليه،   يعود   ما   سبقه  ألنه  أكرمته؛   في  الضمير  فتذكر
  من  القصد   يناقض   واإللباس  التعمية،  من  ضرب   ذلك  ألن  ابتداء؛  هكذا
  على  نيت بُ   األساليب   من  صوًرا  تجد   األصل  هذا  وضوح  ومع  .والبيان  اللغة

  الصور،   هذه  بعض   في   عنه  بمتأخر  ليفسر  ضميرلا  ذكرفيُ   خالفه،
   ، المعنى  وضوح  أو  السامع،  فهم  على  اعتماًدا  مفسر  غير  من  ذكريُ   أو
 .(1)" ذلك غير أو

  

 

 .2٤1( خصائص التراكيب )دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني( صـ 1)
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 ثانًيا: أسباب اإلضمار يف مقام اإلظهار.
 اإلضمار في مقام اإلظهار قسمان:

ر بمتأخر عنه،   القسم األول:  وله صورتان:ما ُفسِّ
 الشأن  ضمير  وضع  من  والغرض   القصة،شأن أو  ضمير ال  األوىل:

   االستهجان،   أو  التهويل،  أو،  والتفخيم  التعظيم   الظاهر  االسم  موضع
تعالى    .ذلك  نحو  أو قوله  (، 1اإلخالص:)  َّ يل ىل مل خل ُّٱومثاله 

  مضمونها   أن  وواضح  بعده،  الجملة  ومفسره  الشأن   ضمير  (هو):  فقوله
  َّللاَُّ : }سبحانه  قال  ولو   رية،البش  تاريخ  في  الصراع  محور  هو  كبير  معنى

  هذه   من  النفس  تحسها  التي  القوة  هوهذ   األثر،  هذا  للكالم  وجدت   لما{  َأَحدٌ 
 .عظيم خطر  له كالم بعدها سيأتي  ما بأن المؤذنة التهيئة

 محوذوف  مبتودأ خبور  زيود  إذا اعتبور  زيود  رجوً    نعم:  قولهم الثانية:
 نعــم فــي كــالمظهر همبمــ مفعــول علــى عائــدا ضــميًرا يكــون  نعــم فاعــل ألن

 بعـده المذكورة الجملة تفسيره اإلبهام وهذا معين، مدلول له ليس أي  الرجل،
 يدخل فال مقدًما، خبًرا ونعم  مؤخًرا،  مبتدأ  المخصوص   كان  فإذا  -زيد   هو-

ــي ــذا فــ ــاب؛ هــ ــمير ألن البــ ــل الضــ ــد  الفاعــ ــذ  عائــ ــى حينئــ ، المخصــــوص  علــ
ــن والغـــرض  ــمير مـ ــتتر الضـ ــذا فـــي المسـ ــاب  هـ ــ البـ ــه اماإلبهـ ــويق أوالً  بـ  للتشـ
 لمعرفــة اتشــويقً  ويزيــد  اإلبهــام بعــض  فيزيــل التمييــز ويــأتي الــنفس، واســتثارة

 .بالمدح المخصوص 
ر بما بعده،ما لم    القسم الثاني:   وضوح   على  اعتماًدا  وذلك  ُيفسَّ

وله    سواه،  بالبال  يخطر  ال  القلب   في  حاضر  معروف  أنه  وادعاء  المراد 
 صورتان:

  تذكر  التي  القصائد   مطالع   في   جاء  كماارة إليه،  أن يتم اإلش   األوىل:
   :قوله  مثل عليها  عائد   بضمير  الصاحبة
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 . (1)  ونطاق قالئد  النجوم ومن ***      رواق للظالم عليها زارت 
  فيه   اعتمد   وإنما  اإلشارة،  هذه  من  خاليا  اإلضمار   يكون   أن  الثانية:

 :الشاعر قول في كما  فقط الوضوح مجرد  على
 (2)  مهبل غير  فشب  النطاق حبك ***       عواقد   نوه به حملن مما
 .(3) المراد  لوضوح ذكر لهن يجر ولم النساء، به، حملن ما: قوله في أراد 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، وخصائص التراكيب  231( لم أقف على قائله، ُينظر مفتاح العلوم لإلمام السكاكي صـ  1)
 .2٤٤لدكتور/ محمد محمد أبو موسى صـ "دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني" ل

ذلي عامر بن الحليس، من بحر الكامل، ُينظر ديوان الهذليين ترتيب ( البيت ألبي كبير اله2)
 2وتعليق محمد محمود الشنقيطي، وشرح شواهد المغني لإلمام جالل الدين السيوطي ج

 .٩63صـ 
ي علوم البالغة لإلمام القزويني  ( ُينظر في أسباب اإلضمار في مقام اإلظهار: اإليضاح ف3)

في شرح تلخيص المفتاح لإلمام بهاء الدين السبكي   ، وعروس األفراح 82،  81صـ    2ج
المراغي  26٤صـ      1ج أحمد  للشيخ/  البديع"  المعاني،  "البيان،  البالغة  وعلوم   ، 

وما    507صـ    1، والبالغة العربية للدكتور/ عبد الرحمن حسن حبنكة ج1٤٤،  1٤3صـ  
للدبعد المعاني"  لمسائل علم  تحليلية  "دراسة  التراكيب  كتور/ محمد محمد ها، وخصائص 

 وما بعدها.  2٤1أبو موسى صـ 
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 الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية
 
 

 وحيتوي على مخسة مباحث:
 

   بين يدي سورة األنفال.  املبحث األول:
ول من اإلضمار في الربع األ  مواضع اإلظهار في مقام  املبحث الثاني:

 سورة األنفال، وبيان السر فيها.

الربع الثاني من  مواضع اإلظهار في مقام اإلضمار في    املبحث الثالث:
 سورة األنفال، وبيان السر فيها.

مواضع اإلظهار في مقام اإلضمار في الربع الثالث من    املبحث الرابع:
 سورة األنفال، وبيان السر فيها.

مواضع اإلظهار في مقام اإلضمار في الربع الرابع من    خلامس:املبحث ا
 سورة األنفال، وبيان السر فيها.
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 يدي سورة األنفال. املبحث األول: بني
 

 ورد في تسميتها اسمان:اسم السورة: 
األنفال   األول: وألنها    سورة  األنفال؛  فيها  ُذكر  بآية  افُتتحت  ألنها 

منذ عهد النبي صلى هللا عليه وسلم، قال ُذكر فيها حكمها، وقد ُعرفت به  
" ابن عاشور:  الطاهر    َرُسولِ   َأْصَحابِ   َعْهدِ   ِمنْ   ااِلْسمِ   ِبَهَذا  ُعِرَفْت اإلمام 

  ْبنِ   َسْعدِ   َعنْ   الن ُزوِل«  »َأْسَبابِ   ِفي  اْلَواِحِدي    َرَوى   :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  َّللاَِّ 
  ْبنَ   َسِعيدَ   َوَقَتْلتُ   ُعَمْيرٌ   َأِخي  ُقِتلَ   َبْدرٍ   َيْومُ   انَ كَ   »َلمَّا :  َقالَ   َوقَّاصٍ   َأِبي

  اْذَهب :  َفَقالَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  النَِّبي  ِبهِ   َفَأَتْيتُ   َسْيَفهُ   َفَأَخْذتُ   اْلَعاصِ 
  َيْعَلُمهُ   اَل   َما  ِفيّ   َفَرَجْعتُ (  اْلَغَناِئمُ   ِفيهِ   ُتْجَمعُ   الَِّذي  اْلَمْوِضعُ   ِبَفْتَحَتْينِ )  اْلَقَبَض 

  اأْلَْنَفاِل«   ُسوَرةُ   َنَزَلْت   َحتَّى  َقِريًبا  َجاَوْزتُ   َفَما  َسَلِبي  َوُأِخذَ   َأِخي  ُقِتلَ   َّللاَُّ،  ِإالَّ 
،  َوَأْخَرجَ   ،(1)   ُسوَرةُ   :َعبَّاسٍ   اِلْبنِ   »ُقْلتُ :  َقالَ   ُجَبْيٍر،  ْبنِ   َسِعيدِ   َعنْ   اْلُبَخاِري 

  َوِبهِ   اْلُمْسِلِمينَ   َبْينَ   ُعِرَفْت   اأْلَْنَفالِ   َفِباْسمِ ،(2)  َبْدٍر«  ِفي  َلْت »َنزَ   :َقالَ   اأْلَْنَفاِل«
َورِ   َأْسَماءُ   ُكِتَبْت   ِحينَ   اْلُمْصَحفِ   ِفي  َتْسِمَيُتَها  ُكِتَبْت  اِج،   َزَمنِ   ِفي  الس    اْلَحجَّ

 

حديث   –مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه    –( الحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  1)
( ج1556رقم  ثقات  180صـ    1(  رجاله  لغيره،  حسن  األرناؤوط:  شعيب  الشيخ  قال   ،

 ل الشيخين غير أن فيه انقطاًعا.رجا
مص  في  شيبة  أبي  ابن  السير    –نفه  واإلمام  للقاتل    –كتاب  السلب  رقم    –من جعل  حديث 

 . ٤78صـ  6( ج33085)
  ٻٱ   چباب قوله    –كتاب التفسير    –( الحديث أخرجه اإلمام البخاري في صحيحة  2)

 ٤( ج٤368حديث رقم )  چ  ٺٺ  ڀ ڀ   ڀ  ڀپ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ
 .1703صـ 

بدر   سورة  تلك  بلفظ:  صحيحه  في  مسلم  التفسير    –واإلمام  براءة   –كتاب  سورة  في  باب 
 . 2322صـ  ٤( ج3031حديث رقم ) –واألنفال والحشر 
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  ِبآَيةٍ   اْفُتِتَحْت   َأنََّها  ِمنْ   لِ اأْلَْنَفا  ُسوَرة  َوَتْسِمَيُتَها  َحِديٌث،  َتْسِمَيِتَها  ِفي  َيْثُبْت   َوَلمْ 
 .(1)  اأْلَْنَفالِ   ُحْكمُ  ِفيَها ُذِكرَ  َأنََّها  َأْجلِ  َوِمنْ  اأْلَْنَفاِل، اْسمُ  ِفيَها

بدر   الثاني: اإلمام    سورة  قال  بدر،  غزوة  أحداث  في  نزلت  ألنها 
ْتَقاِن«  َفِفي  َبْدٍر«  »ُسوَرةُ   َأْيًضا   َوُتَسمَّىابن عاشور: " ْيخِ   َأُبو  ْخَرجَ أَ   »اإْلِ   الشَّ

  »ِتْلكَ   :َقالَ   اأْلَْنَفاِل«  »ُسوَرةُ   :َعبَّاسٍ   اِلْبنِ   ُقْلتُ   :َقالَ   ُجَبْيرٍ   ْبنِ   َسِعيدِ   َعنْ 
 .(2)  َبْدٍر« ُسوَرةُ 

كاإلمام األكبر الدكتور/ محمد  وقد ذكر بعض المفسرين هذا االسم،  
د الكريم   (، والشيخ/ عب4، والشيخ/ محمد رشيد رضا )(3)سيد طنطاوي  

 .(5)خطيب ال
 اختلف في عدد آياتها على ث ثة أقوال: عدد آياتها: 

وقـد ذكـر هـذا القـول وحـده أكثـر   خمس وسوبعون آيوة،  القول األول:
ــدي ــام الواحـــــــــــ ــوي (6)المفســـــــــــــرين، كاإلمـــــــــــ ــام البغـــــــــــ ــام  ،(7)، واإلمـــــــــــ  واإلمـــــــــــ

 ، واإلمـــــــــام (10)، واإلمـــــــــام البيضـــــــــاوي (٩)، واإلمـــــــــام الـــــــــرازي (8)الزمخشـــــــــري 

 

 ، وهذا هو االسم األشهر لها وقد اقتصر عليه أكثر المفسرين.2٤5صـ  ٩( التحرير والتنوير ج1)
 (2ثر سبق تخريجه، في الصفحة السابقة هامش )( السابق نفس الجزء والصفحة، وهذا األ2)
 .٩صـ  6ُينظر التفسير الوسيط ج( 3)
 .  ٤88صـ  ٩( ُينظر تفسير المنار ج٤)
 . 557صـ  5( ُينظر التفسير القرآني للقرآن ج5)
 . ٤٤3صـ  2( ُينظر التفسير الوسيط ج6)
 .266صـ  2( ُينظر تفسير البغوي: معالم التزيل ج7)
 .1٩3صـ  2الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج( ُينظر تفسير 8)
 . ٤٤7صـ  15( ُينظر تفسير الرازي: التفسير الكبير = مفاتيح الغيب ج٩)
 . ٤٩صـ  3( ُينظر تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج10)
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، (3)، واإلمــــام أبــــي الســــعود (2)، واإلمــــام النيســــابوري (1)بــــي ي الكلابــــن جــــز 
 . (٤)واإلمام القاسمي 

وقد ذكر هذا القول وحده بعض    ست وسبعون آية،  القول الثاني:
الجرجاني   القاهر  عبد  كاإلمام  كثير  (5) المفسرين،  ابن  واإلمام   ، (6) ،

، والشيخ/ إسماعيل  (8)، واإلمام الشوكاني  (7والشيخ/ ابن عجيبة  الفاسي ) 
 .(٩)حقي بن مصطفى اإلستانبولي 

وقد ذكر هذا القول وحده بعض   سبع وسبعون آية،  القول الثالث:
 .(10)المفسرين، كالشيخ/ عبد الكريم الخطيب 

الكوفي،  والقول األول للمصحف  وموافق  الكوفة،  أهل  لعدِّ   وفًقا 
والبصرة،   والقول الثاني ومكة  المدينة  أهل  لعدِّ  للمصحف وفًقا  وموافق 

للمصحف    والقول الثالث  الحجازي، وموافق  الشام،  أهل  لعدِّ   وفًقا 
 .(11)الشامي 

 

 .320صـ   1( ُينظر التسهيل لعلوم التنزيل ج1)
 .371صـ  3ائب القرآن ورغائب الفرقان ج( ُينظر تفسير النيسابوري: غر 2)
 .2صـ  ٤تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ج ( ُينظر3)
 . 251صـ  5( ُينظر تفسير القاسمي: محاسن التأويل ج٤)
 .825صـ  2( ُينظر درج الدرر في تفسير اآلي والسور ج5)
 . 5صـ ٤آن العظيم ج( ُينظر تفسير ابن كثير: تفسير القر 6)
 .303صـ  2( ُينظر البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ج7)
 .323صـ 2( ُينظر تفسير الشوكاني: فتح القدير ج8)
 .  310صـ  3( ُينظر روح البيان ج٩)
 .557صـ  5( ُينظر التفسير القرآني للقرآن ج10)
ُينظر  11) ج(  عاشور  ابن  الطاهر  لإلمام  والتنوير  الوسيط 2٤6  صـ  ٩التحرير  والتفسير   ،

 .7صـ  6لإلمام األكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج
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والسؤال الذي يطرح نفسه، ما السبب وراء هذا االختالف؟ وهل يعين 
 ذلك وجود نقص أو زيادة يف آيات القرآن وكلماته وحروفه؟

 األول تتلخص في سببين: اإلجابة على الجزء
النبي  األول: يقف عند رءوس اآلي صلى هللا  أن   عليه وسلم كان 

أول  فيحسب من سمعه  المعنى،  ذلك الرتباط  بعد  قد يصل  ثم  للتوقيف، 
 مرة أنها آية، وهكذا.

بعض    الثاني: في  البسملة  معها  نزلت  السور  بعض  هناك  أن 
ها. األحرف السبعة، فاختلف القراء في   عدِّ

 " الزركشي:  اإلمام   َعدِّ   ِفي  اْلُعَلَماءِ   اْخِتاَلفِ   بَ بَ سَ   َأنَّ   َواْعَلمْ يقول 
  ُرُءوسِ  َعَلى َيِقفُ  َكانَ  عليه َوَسلَّمَ  َّللاَُّ  َصلَّى النَِّبيَّ  َأنَّ  َواْلُحُروفِ  َواْلَكِلمِ  اآْليِ 
اِمعُ   َفَيْحَسبُ   ِللتََّمامِ   َوَصلَ   َمَحل َها  ُعِلمَ   َفِإَذا  ِللتَّْوِقيفِ   اآْليِ    َلْيَسْت   َأنََّها  السَّ
وَرةِ   َمعَ   َنَزَلْت   اْلَبْسَمَلةُ   َوَأْيًضا،  َلةً َفاِص  ْبَعةِ   اأْلَْحُرفِ   َبْعضِ   ِفي   الس    َفَمنْ   السَّ

َها ِفيهِ  َنَزَلْت  ِبَحْرفٍ  َقَرأَ  َها َلمْ  َذِلكَ  ِبَغْيرِ  َقَرأَ  َوَمنْ  َعدَّ  .(1) " َيُعدَّ

فمبنية على إجابة الجزء    اإلجابة على الجزء الثاني من السؤالأما  
ال زيادة في القرآن، ومحتوى السور  ، والتي بها يتضح أنه ال نقص و األول

 واحد على كل األقوال. 
 عدد الكلمات واحلروف:

  وعدد احلروف:  ،كلمة  وثالثون   وإحدى  ومائتان   ألف  عدد الكلمات:
 .(2)  احرفً  وتسعون   وأربعة ومائتان آالف خمسة

 

البرهان في علوم القرآن ج1) ، وقد قال اإلمام السيوطي نفس الكالم،  252،    251صـ    1( 
 .23٩، صـ 231صـ  1ُينظر اإلتقان في علوم القرآن لإلمام السيوطي ج

 .  5صـ ٤، وتفسير ابن كثير ج32٤ صـ ٤( ُينظر تفسير الثعلبي  الكشف والبيان ج2)
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 سبب نزوهلا:
في   السورة  هذه  وقسمة غنزلت  بدر  غزوة  هو نائمها،  شأن  وهذا 

" الشوكاني:  اإلمام  قال  بدر،  سورة  تسميتها  في    ْبنُ   َسِعيدُ   َوَأْخَرجَ السر 
ْيخِ   َوَأُبو  اْلُمْنِذرِ   َواْبنُ     َواْلُبَخاِري    َمْنُصورٍ    َعبَّاسٍ   اْبنِ   َعنِ   َمْرَدَوْيهِ   َواْبنُ   الشَّ

 .(1)" َبْدرٍ  ِفي َنَزَلْت  :َقالَ 
 .(2) على ذلك وقد حكى بعض المفسرين اإلجماع 

 ترتيبها ووقت نزوهلا:
السورة   األعراف هذه  سورة  بعد  المصحف  ترتيب  في  الثامنة  هي 

بعد الهجرة في شأن غزوة بدر، وكان    -كما مر-وقد نزلت    وقبل التوبة،
نزولها بعد سورة البقرة، وال يعني ذلك أنها نزلت بعد تمام نزول سورة البقرة  

 .(3) بل بعد ابتداء نزولها 

 

 . 2٤5صـ ٩، وُينظر التحرير والتنوير لإلمام الطاهر ابن عاشور ج323صـ  2( فتح القدير ج1)
عباس   ابن  عن  عنهما    –والمروي  هللا  في    –رضي  البخاري  اإلمام  أخرجه  حديث  من  جزء 

التفسير  –صحيحه   تفسير سورة الحشر    –  كتاب  ـ ص  ٤( ج٤600حديث رقم )  –باب 
صحيحه  1852 في  مسلم  واإلمام  التفسير    –،  واألنفال   –كتاب  براءة  سورة  في  باب 

 . 2322صـ  ٤( ج3031حديث رقم ) –والحشر 
، وتفسير ٤٩6صـ    2( ُينظر تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج 2)

 .112صـ  2الحسان في تفسير القرآن ج الثعالبي: الجواهر
ُينظر د3) الجرجاني ج(  القاهر  تفسير اآلي والسور لإلمام عبد  الدرر في  ،  825صـ    2رج 

، والتحرير والتنوير لإلمام  320صـ    1والتسهيل لعلوم التنزيل لإلمام ابن جزي الكلبي ج
 .  161صـ  ٩، وتفسير المراغي ج2٤5صـ  ٩الطاهر ابن عاشور ج
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 السورة مكية أو مدنية؟ هذههل 

 اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:
 .(1) وإليه ذهب أكثر المفسرين  كلها مدنية،  األول:

ک  ک   چ   وهي قوله تعالى  كلها مدنية إال آية واحدة،  الثاني:

ں  ڻ    ںڱ  ڱ   ڱ  ڱگ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳ

 .(2) بعض المفسرين (، وقد ذكر هذا الرأي 30األنفال:  ) چڻ 
ڃ  ڃ  چ   وهي قوله تعالى  كلها مدنية إال آية واحدة،  الثالث:

(، وقد ذكر هذا الرأي  6٤األنفال:  )  چچ  چ چ چ    ڃ   ڃ
 .(3) بعض المفسرين 

 

ُينظر الكشف  ( وم1) صـ    ٤والبيان عن تفسير القرآن جمن رجح هذا القول: اإلمام الثعلبي، 
، واإلمام البيضاوي، ُينظر  ٤٤3صـ    2، واإلمام الواحدي، ُينظر التفسير الوسيط ج32٤

، واإلمام ابن كثير، ُينظر تفسير القرآن العظيم  ٤٩صـ    3أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج
السليم إلى مزايا ا، واإلمام أب 5صـ    ٤ج العقل  ُينظر إرشاد   ٤لكتاب الكريم جو السعود، 

المجيد ج2صـ   القرآن  تفسير  ُينظر  الفاسي،  ابن عجيبة  والشيخ  303صـ    2، واإلمام   ،
 .557صـ  5عبد الكريم الخطيب، ُينظر التفسير القرآني للقرآن ج

، والجواهر  ٤٩6صـ   2طية ج( ُينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لإلمام ابن ع2)
القرآن تفسير  في  ج  الحسان  الثعالبي  محمد 112صـ    3لإلمام  للشيخ/  المنار  وتفسير   ،

، والتفسير الوسيط لإلمام األكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ٤88صـ    ٩رشيد رضا ج
 .8، 7صـ  6ج

ج3) رضا  رشيد  محمد  للشيخ/  المنار  تفسير  ُينظر  الوسي ٤88صـ    ٩(  والتفسير  لإلمام ،  ط 
 .8،  7 صـ 6األكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج
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ائ ەئ چ  كلها مدنية إال آية واحدة، وهي قوله تعالى  الرابع:

األنفال:  )  چۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۇئەئ  وئ     وئ  ۇئ
 .(1) ذا الرأي بعض المفسرين ذكر ه (، وقد 33

خلااامس: ک  چ   مــن أول قولــه تعــالى كلهووا مدنيووة إال سووبع آيووات،  ا

(، إلـــــــى 30األنفــــــال: ) چ  ڱک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳ
(، 36األنفــــــــــال: ) چڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ   ڈچ    قولــــــــــه تعــــــــــالى

وقــد ذهــب إليــه وحجــتهم أن هــذه اآليــات تتحــدث عــن أحــداث وقعــت بمكــة، 
 (.2)بعض المفسرين 

 الرتجيح:
اآلراء   هذه  أقوى  أن  السابقة  العلماء  أقوال  عرض  بعد   يتضح 

كما ذكر بعض المفسرين   –هو األول يليه األخير، ولعل الراجح وهللا أعلم  
هو األول الذي يرى أن السورة كلها مدنية وأن ما    –بعد ذكر األقوال كلها  

ت  اآليات   بعض  أن  من  احتمال  ُذكر  ُينافي  ال  مكية  وقائع  عن   تحدث 
أن تكون نزلت في المدينة تذكيُرا للنبي صلى هللا عليه وسلم بذلك، وسياق 

 .(3)اآليات يشهد لذلك 

 

 .2٤6، 2٤5صـ  ٩( ُينظر التحرير والتنوير لإلمام الطاهر ابن عاشور ج1)
ج2) السمعاني  تفسير  ُينظر  السمعاني،  اإلمام  منهم:  ُينظر  2٤6صـ    2(  الزمخشري،  واإلمام   ،

ج التنزيل  غوامض  حقائق  عن  =  1٩3صـ    2الكشاف  الغيب  مفاتيح  ُينظر  الرازي،  ،واإلمام 
 . 161صـ  ٩، والشيخ أحمد المراغي، ُينظر تفسير المراغي ج٤٤7 صـ 15التفسير الكبير ج

، والمحرر الوجيز في تفسير  266صـ    2( ُينظر معالم التزيل في تفسير القرآن لإلمام البغوي ج3)
ج  عطية  ابن  لإلمام  العزيز  ا٤٩6صـ    2الكتاب  ولباب  لإلمام  ،  التنزيل  معاني  في  لتأويل 

ج المظ28٩صـ    2الخازن  والتفسير  ج،  المظهري  هللا  ثناء  محمد  للشيخ/  ،  6صـ    ٤هري 
، وتفسير حدائق  8،  7صـ    6والتفسير الوسيط لإلمام األكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج

 .326صـ   10الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد األمين الهرري ج
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 فضلها:ما ورد يف 
 ورد في فضلها فضائل عدة:

، وقد قال صلى هللا عليه وسلم فيما أخرجه (1)أنها من المثاني   أوًلا:
واثلة   عن  أحمد  "اإلمام  األسقع:  َوأُْعِطيُت  بن  ْبَع  السَّ التَّْوَراِة  َمَكاَن  أُْعِطيُت 

ْلُت  َوُفضِّ المثاني  اإِلْنِجيِل  َمَكاَن  َوأُْعِطيُت  اْلِمِئيَن  ُبوِر  الزَّ  َمَكاَن 
لِ   .(2) " ِباْلُمَفصَّ

ثابت    أيوب   أبي  عن  الطبراني  اإلمام  أخرجه   ما  ثانًيا: بن  وزيد 
ْكَعَتْيِن  يَّ صلى َّللاَُّ َأنّ النَّبِ "  :رضي هللا عنهما الرَّ َيْقَرُأ في   عليه وسلم كان 

 .(3) " ِمَن اْلَمْغِرِب ِبُسوَرِة اأَلْنَفالِ 
 تنبيه:

المفسرين "  حديًثا موضوًعا  أورد بعض    َأُبو   َأْخَبَرَنافي فضلها، قال: 
، ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  َسِعيدُ  ُعْثَمانَ    َمَطٍر،  ْبنِ   َجْعَفرِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َعْمٍرو  َأُبو أنا الزَّْعَفَراِني 

  نا   ُسَلْيٍم،  ْبنُ   َسالمُ   نا  ُيوُنَس،  ْبنِ   َّللاَِّ   َعْبدِ   ْبنُ   َأْحَمدُ   نا  َشِريٍك،  ْبنُ   ِإْبَراِهيمُ   نا
  ْبنِ   ُأَبيِّ   َعنْ   ُأَماَمَة،  َأِبي  َعنْ   َأِبيِه،  َعنْ   َأْسَلَم،  ْبنِ   َزْيدِ   َعنْ   َكِثيٍر،  ْبنُ   َهاُرونُ 
  األَْنَفالِ   ُسوَرةَ   َقَرأَ   »َمنْ :  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  َّللاَِّ   َرُسولُ   َقالَ :  َقالَ   َكْعٍب،

 

 .  ٤88صـ  ٩( ُينظر تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا ج1)
حنبل  (  2) بن  أحمد  اإلمام  عنه    –مسند  هللا  رضي  األسقع  بن  واثلة  رقم   –حديث  حديث 

 ، قال الشيخ شعيب األرناؤوط: إسناده حسن.107صـ  ٤( ج17023)
قع عن النبي صلى  حديث واثلة بن األس  –والحديث أخرجه اإلمام الطيالسي أيًضا في مسنده  

 .136( صـ 1012حديث رقم ) –هللا عليه وسلم 
 .75صـ  22( ج186حديث رقم ) –ام الطبراني في المعجم الكبير واإلم

الكبير  3) المعجم   )–  ( رقم  ج38٩2حديث  )130صـ    ٤(  رقم  وحديث   ،٤82٤  ) 
الكبير ورجاله  125صـ    5ج الطبراني في  رواه  الهيثمي عن كليهما:  اإلمام  قال  رجال  ، 

 .118صـ  2الصحيح، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج
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  ِمنَ   َوأُْعِطيَ   النَِّفاِق،  ِمنَ   َبِرئَ   َأنَّهُ   اْلِقَياَمةِ   َيْومَ   َوَشاِهدٌ   َشِفيعٌ   َلهُ   َفَأَنا  َوَبَراَءةً 
  َعْنهُ   َوُمِحيَ   َحَسَناتٍ   َعْشرُ   اْنيَ الد    َدارِ   ِفي  َوُمَناِفَقةٍ   ُمَناِفقٍ   ُكلِّ   ِبَعَددِ   اأَلْجرِ 
  َعَلْيهِ   ُيَصل ونَ   َوَحَمَلُتهُ   اْلَعْرُش   َوَكانَ   َدَرَجاٍت،  َعْشرُ   َلهُ   َوُيْرَفعُ   َسيَِّئاتٍ   َعْشرُ 

نْ  َدارِ  ِفي َحَياِتهِ  َأيَّامَ   .(1)"   َيا«الد 
 أغراض السورة:

  وهي   األنفال   أحكام  ببيان  ابتدأت   يقول اإلمام الطاهر ابن عاشور: "
 . ومصارفها وقسمتها الغناِئم

 . وغيره ذلك في هللا  بتقوى  واألمر
 . وغيرها الغنائم أمر في ، ورسوله  هللا بطاعة واألمر

  معنى   مقومات   من   ذلك  وأن  ،  بينهم   ذات   بإصالح  المسلمين  وأمر
 .الكامل اإليمان

 فيها  لقوا  وما  عددهم  قوة  من  وبخوفهم  بدر  غزوة  إلى  الخروج  وذكر
 . بهم ولطفه هللا  من وتأييد  نصر من

 . أقوياء جعلهم  بأن  عليهم هللا  وامتنان
 . والصبر  ، للعدو بالثبات  اتقوا  أن والهواية بالنصر  ووعُدهم
 . األعداء لحرب  باالستعداد  واألمر
 .  التنازع عن والنهي الكلمة باجتماع واألمر
 . أعينهم نصب  للدين النصرةِ  قصد  يكون   بأن واألمر

 .  بدر إلى المسلمين أخرج الذي ب سبال ووصف

 

، والتفسير الوسيط  32٤صـ    ٤لكشف والبيان عن تفسير القرآن لإلمام الثعلبي ج( ُينظر ا1)
 .٤٤3صـ  2لإلمام الواحدي ج

السماوي  الفتح  موضوع،  وهو  ُأبّي  عن  الثعلبي  أخرجه  المناوي:  اإلمام  عنه  قال  والحديث 
 .622صـ  2أحاديث القاضي البيضاوي جبتخريج 



396 

 

 
 م2017 لعام –كفر الشيخببنات للالمية والعربية جملة كلية الدراسات اإلس

  

 . القتال من جرى  ما وصفات  ، الجْيشين َمواقع وذكر
 من  أنجاه  إذ   عليه  هللا  بنعمة(    وسلم  عليه  هللا  صلى)    النبي  وتذكير

  أماناً   كان  بمكة   مقامه  وأن  ،  عنادهم  من  وخلصه  بمكة   به  المشركين  مكر
 عن  الصدّ   من  اقترفوا  ابم  الدنيا  عذاب   عليهم  حق  فقد   فارقهم  فلما  ألهلها

 . الحرام المسجد 
 .  بالقتال  وإيذانهم اإلسالم مناوأة  عن  لالنتهاء المشركين ودعوة

 . المنافقين من والتحذير
 يشكروا  ولم  هللا  رسل  عاندت   التي  الماضية  باألمم  المثل  وضرب 

 .  هلل نعمة
 ،  العهد   نقضهم  على  يترتب   وما  والكفار  المسلمين  بين  العهد   وأحكام

 .  السلم يحسن ىومت
 .  األسرى  وأحكام

  وما   وواليتهم.    الهجرة   بعد   مكة  في  تخلفوا  الذين   المسلمين  وأحكام
  .(1) " الوالية تلك على  يترتب 

  

 

 .2٤7صـ  ٩( التحرير والتنوير ج1)
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اإلظهار يف مقام اإلضمار يف الربع األول املبحث الثاني: مواضع 
 من سورة األنفال، وبيان السر فيها.

پ    پ  ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻچ  املوضع األول: قوله تعاىل

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  پپ

 (.١األنفال: ) چٿ   ٿ  
 هذه اآلية حتتوي على موضعني: 

 چ ٻ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻچ   قولووووووه تعووووووالى  األول:

حيث كان مقتضى الكالم أن يقول: قل هي هلل والرسول؛ ألنه تقـدم ذكرهـا، 
ــمي ــع الضـ ــال( موضـ ــاهر )األنفـ ــم الظـ ــع االسـ ــن ذلـــك فوضـ ــدل عـ ــه عـ  ر، لكنـ

 .چٻ  پ   چ  فقال
األنفال،   كلمة  أواًل معنى  ُأبين  أن  يجب  ذلك  وراء  السر  بيان  وقبل 

 اإلظهار.وسبب نزول اآلية، ومعناها، ثم ُأبين السر وراء هذا 
 أوًلا: معنى كلمة األنفال:

ابن فارس: مُ   َواْلَفاءُ   الن ونُ (  َنَفلَ )  "  يقول اإلمام    َصِحيحٌ   َأْصلٌ   َوالالَّ
.  َتِجبُ   اَل   َحْيثُ   ِمنْ   الطَّْوعِ   َعِطيَّةُ :  النَّاِفَلةُ   ِمْنهُ .  َوإِْعَطاءٍ   َعَطاءٍ   ىَعلَ   َيُدل  

اَلةِ  َناِفَلةُ  َوِمْنهُ   :َقالَ . اْلَعَطاءِ  اْلَكِثيرُ  الرَُّجلُ : َوالنَّْوَفلُ . الصَّ
 (1) الز َفرُ  النَّْوَفلُ  ِمْنهُ  الظ اَلَمةَ  َيْأَبى

 

مام إسماعيل الجوهري  بيت ألعشى باهلة، ُينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإل( ال1)
سيده  671صـ    2ج بابن  المعروف  األندلسي  الحسن  أبي  لإلمام  والمخصص   ، 
لإلمام ضياء الدين بن علي بن حمزة المعروف  ، ومختارات شعراء العرب  1٤6صـ    ٤ج

، ولسان العرب لإلمام ابن منظور 10صـ     1ج  -قصيدة أعشى باهلة     –بابن الشجري  
 .670صـ  11ج –مادة نفل  –



398 

 

 
 م2017 لعام –كفر الشيخببنات للالمية والعربية جملة كلية الدراسات اإلس

  

َمامَ   َأنَّ   َوَذِلكَ   َأْنَفاٌل،   َواْلَجْمعُ .  اْلُغْنمُ :  النََّفلُ   اْلَبابِ   َوِمنَ    ُيَنفِّلُ   اإْلِ
َأيْ  ْلُتكَ :  ُيَقالُ .  َغِنُموهُ   َما   ُيْعِطيِهمْ   اْلُمَحاِرِبيَن،  :  َوَقْوُلُهمْ .  َنَفاًل   أَْعَطْيُتكَ :  َنفَّ

ْيءِ   ِمنَ   اْنَتَفلَ  ْبَداِل،  َفِمنَ   ِمْنُه،  اْنَتَفى  الشَّ مُ   اإْلِ   َقالَ .  اْلَياءِ   ِمنَ   َبَدلٌ   َوالالَّ
 :اْلُمَتَلمُِّس 

 . (1)  َأْيَنَما ُكْنتُ  َوِإنْ   ِمْنُهمْ  ِإنَِّني َأاَل  ***      ِخْلَتِني ُبْهَثةَ  َنْصرِ  ِمنْ  َأُمْنَتِفاًل 
أن األنفال جمع نفل وهي تطلق في األصل على    يتضح مما سبق

ا  )الزيادة(،  على  أيًضا  وُتطلق  تجب،  ال  التي  بالعطية  لغنيمة؛ وتختص 
الجهاد،   من  المقصود  على  زيادة  إنها  األعداء حيث  على  الظفر  وهو 

 إلعالء راية الحق. 
 ثانًيا: سبب نزول اآلية:

 ورد في سبب نزولها عدة روايات، منها: 
الترمذي  1) أبيه قال( ما أخرجه اإلمام  َسْعٍد عن  بن  ُمْصَعِب  َلمَّا "  :عن 

ِ ِإنَّ َّللاََّ قد َشَفى َصْدِري    :كان َيْوُم َبْدٍر ِجْئُت ِبَسْيٍف فقلت  يا َرُسوَل َّللاَّ
ْيفَ   ،  من اْلُمْشِرِكينَ  فقال هذا ليس لي    ،أو نحو هذا َهْب لي هذا السَّ

لك َباَلِئي  َعَسى  :فقلت   ،وال  يبلى  اَل  من  هذا  ُيْعَطى  َفَجاَءِني    ،َأْن 

 

، وُينظر أيًضا: العين لإلمام   ٤56،  ٤55صـ    5ج  -مادة نفل    -( معجم مقاييس اللغة  1)
 325صـ    8ج  –ن ف ل    -والّنون والفاء معهما    باب اّلالم  -الخليل بن أحمد الفراهيدي  

األزهري   لإلمام  اللغة  وتهذيب  بعدها،  نفل    -وما  بعدها،    225صـ    15ج  -مادة  وما 
 وما بعدها.  670صـ 11ج -مادة نفل   -ولسان العرب لإلمام ابن منظور 

األصمعي   لإلمام  األصمعيات  ُينظر  الطويل،  بحر  من  للمَتَلمِّس،  صـ    –المتلمس    –والبيت 
منظور  2٤5 ابن  لإلمام  العرب  ولسان  نفل    –،  المعجم  670صـ    11ج  –مادة  و   ،

 .102صـ  7واهد العربية للدكتور/ إميل بديع يعقوب جالمفصل في ش
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َسَأْلَتِني وليست لي وقد صارت لي وهو لكإِ   :الرَُّسوُل فقال قال   ،نََّك 
 .(1)  "اآْلَيةَ   چٻٱ  ٻ  ٻچ   َفَنَزَلْت 

أن    عنهما  هللا  رضي  عباس  ابن  عن  الذهبي  وأقره  الحاكمأخرجه    ما(  2)
 فله كذا من قتل قتياًل "  :قال يوم بدر  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  

الرايات   ،وكذا تحت  فثبتوا  المشيخة  إلى   ،أما  فتسارعوا  الشباب  وأما 
والغنائم للشبانالمشي   فقالت   ،القتل  معكم  :خة  ردأ   ؛ أشركونا  كنا  فإنا 

فاختصموا إلى رسول هللا    ،فأبوا  ،ولو كان فيكم شيء لجئتم إلينا  ،لكم
فقسمت ،  چٻٱ  ٻ  ٻچ     فنزلت   : قال  صلى هللا عليه وسلم،

 .(2)  "بينهم بالسويةالغنائم 

 

باب من سورة   –كتاب تفسير القرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    –( سنن الترمذي  1)
هذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، وقد َرَواُه    ، وقال:268صـ    5( ج307٩حديث رقم )  –األنفال  

اِمِت.  ِسَماُك بن َحْرٍب عن ُمْصَعٍب َأْيًضا، وفي  اْلَباب عن ُعَباَدَة بن الصَّ
( 735حديث رقم )  -مسند سعد بن أبي وقاص    –والحديث أخرجه اإلمام أبو يعلى في مسنده  

 .8٤صـ   2ج
الصحيحين  2) التفسير    –(المستدرك على  المسند من   نزول  –كتاب  في  القرآن في ما روي 

وحفظوه   القرآن  جمعوا  الذين  الصحابة  وذكر  ) حد  -القراءات  رقم  ج2876يث  صـ   2( 
 ، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. قال الحافظ الذهبي في التلخيص: صحيح.2٤1

           11( ج50٩3حديث رقم )  –كتاب الصلح    –والحديث أخرجه اإلمام ابن حبان في صحيحه  
 .٤٩0صـ 

الكبرى   السنن  في  النسائي  والليلة    –واإلمام  اليوم  األنفال    –كتاب عمل  رقم    –سورة  حديث 
 . 3٤٩صـ  6( ج111٩7)

الكبرى   سننه  في  البيهقي  والغنيمة    –واإلمام  الفيء  قسمة  األنفال    –كتاب  أبواب    –جماع 
 .315صـ  6( ج125٩7حديث رقم )

 –غزوة بدر الكبرى ومتى كانت؟ وأمرها    –اب المغازي  كت  –واإلمام ابن أبي شيبة في مصنفه  
 .   35٤صـ  7( ج36661حديث رقم )
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وقد خلص اإلمام الطربي ما ورد يف سبب نزوهلا مما روي عن السلف 
:  بعضهم  فقال،  اآلية  هذه  نزلت   أجله  من  الذي  السبب   في  واختلف"  فقال:
  على   أقواًما  نفَّل  كان  وسلم   عليه  هللا  صلى   النبي   ألن  بدر،  غنائم   في  نزلت 
  وسلم،   عليه   هللا  صلى  هللا   رسول  مع  آخرون   وتخلف  أقوام،  فأبلى  بالء،

  لمهم عي  رسوله،  على  اآلية   هذه  هللا  فأنزل  الحرب،  انقضاء   بعد   فيها   فاختلفوا
  وقال ..  .جائزٌ   فماضٍ   وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فيها  فعل  ما  أن

  صلى   هللا  رسول  أصحاب   بعض   ألن؛  اآلية  هذه  أنزلت   إنما  بل:  آخرون 
  كان  إذ   إياه،  يعطه  فلم  قسمتها،  قبل  شيًئا  المغنم  من  سأله  وسلم  عليه  هللا

  وسلم   عليه   هللا  صلى  هللا  لرسول  ذلك  جميعَ   هللا  فجعل  الجيش،  بين  ِشْرًكا
  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أصحاب   ألن  ؛ نزلت   بل:  آخرون   وقال...  
  ولرسوله  هلل  ذلك  أنّ   هللا  فأعلمهم  بدر،  يوم  بينهم  الغنيمة  قسمة  سألوا

 ،"من"  الموضع  هذا  في"  عن"  معنى:  وقالوا.  شيء  فيه  لهم  ليس  دونهم،
: يقرؤه مسعود   ابن  كان  قد :  وقالوا.  األنفال  من يسألونك:  الكالم  معنى   وإنما

 .(1) " التأويل هذا على"  األْنَفالَ  َيْسَأُلوَنكَ "
أن اآلية نزلت في شأن الغنائم وقسمتها بعد انتهاء    يتضح مما سبق

النبي   بين الصحابة، أو سؤال بعضهم  بدر، وما حدث من خالف  غزوة 
م  صلى هللا عليه وسلم شيًئا منها قبل قسمتها، ويدل ذلك على أن حكمها ل

يبين قبل ذلك، وأن هذه اآليات هي التي بينت حكم الغنائم، وهذا يؤيد أن  
 ال الغنائم. المراد باألنف

  

 

 وما بعدها.  367صـ  13ُينظر تفسير الطبري ج( 1)
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 ثالًثا: معنى اآلية:
  التي "  األنفال"  معنى  في  التأويل  أهل  اختلف  "  يقول اإلمام الطبري:

 معنى:  وقالوا  الغنائم،  هي:  بعضهم  فقال،  الموضع  هذا  في  هللا  ذكرها
 وأصحابك  أنت   غنمتها  التي  الغنائم  عن  محمد   يا  أصحابك  يسألك:  الكالم

  أنفال   هي:  آخرون   وقال  ...  ولرسوله  هلل  هي:  فقل  هي؟  لمن  بدر،  يوم
  المسلمين،   إلى  المشركين  من  شذَّ   ما:  "األنفال: "آخرون   وقال...    السرايا

    أشبه وما دابة، أو َعْبد  من
"آخرون   وقال...    ذلك    ألهل   هللا  له جع  الذي  مسالخُ   :"النفل: 
  (.1) الُخُمس

الغنائم ما ورد سابًقا في سبب نزول   قلت: بها  المراد  يؤيد أن  مما 
هلل   الغنائم  أن  لبيان  أواًل  نزلت  قد  اآلية  هذه  وتكون  اآلية،   هذه 
ولرسوله صلى هللا عليه وسلم؛ رفًعا للنزاع والشقاق الذي وقع بين الصحابة  

ٻ  ٻ  چ  م توزيعها في قوله تعالىفيها، ثم بين هللا تعالى بعد ذلك حك

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٻ

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   

 (. ٤1األنفال:  ) چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڦڤ
 رابًعا: السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذا املوضع:

على للتركيز  باألنفال؛  أواًل  الغنائم  تسمية  في  السر  لم    يتضح  أنهم 
ته، وأنها جاءتهم زيادة  وقو   -تعالى    -يصيبوها باجتهادهم، بل بفضل هللا  

   -جل وعال    –عما طلبوا، وهو النصر على أعدائهم؛ فلذلك أظهر الحق  
المعنى،   هذا  على  للتركيز  بالضمير؛  يكتف  ولم  أخرى،  مرة  االسم  هذا 

 

 وما بعدها.  360صـ   13( ُينظر المرجع السابق ج1)
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ذلك، وخاصة أن   بينهم في  الذي وقع  للنزاع والشقاق  ُأحلت  ورفًعا  الغنائم 
 .(1) لهم ولم تحل ألحد قبلهم 

ٺ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ  قوله تعالى الثاني:

يقول:   چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ أن  الكالم  مقتضى  كان   حيث 
وأطيعوه ورسوله(؛ ألنه تقدم ذكره، فعدل عن ذلك بوضع االسم الظاهر   )

  ولعل السر في ذلك چٺ  ٺ چ  )اسم الجاللة( موضع الضمير، فقال
البين،  تأكيهو   ذات  وإصالح  هللا،  تقوى  من:  اآلية  في  الواردة  األوامر  د 

وطاعته ورسوله صلى هللا عليه وسلم، وحّثهم على الرضا والتسليم لحكم  
هللا    -تعالى    -هللا   اسم  ذكر  في  لما  الغنائم؛  شأن  من    -تعالى    -في 

ه نزول  سبب  في  ورد  ما  ذلك  ويؤيد  المهابة،  وتربية  الروعة  ذه إدخال 
 ، ُيضاف إلى ذلك أن فيه زيادة تعظيم هلل عز وجل. آليةا

 

 

قال  1) قال:   ِ َّللاَّ عبد  بن  َجاِبُر  عن  ومسلم  البخاري  اإلمامان:  أخرجه  ما  ذلك  على  ويدل   )
ِ صلى هللا عليه وسلم: "أُْعِطيُت َخْمًسا لم ُيْعَطُهنَّ َأَحٌد من اأْلَنْ ر  ِبَياِء َقْبِلي ُنِصْرُت سول َّللاَّ

َأْدَرَكْتُه   ُأمَِّتي  من  َرُجٍل  َوَأي َما  َوَطُهوًرا  َمْسِجًدا  اأْلَْرُض  لي  َوُجِعَلْت  َشْهٍر  َمِسيَرَة  ِبالر ْعِب 
اَلُة َفْلُيَصلِّ َوُأِحلَّ  ًة َوُبِعْثُت إلى الناس  الصَّ ْت لي اْلَغَناِئُم وكان النبي ُيْبَعُث إلى َقْوِمِه َخاصَّ

البخاري   َفاَعَة"، صحيح  الشَّ َوأُْعِطيُت  النبي صلى هللا    –كتاب الصالة    –َكافًَّة  باب قول 
وطهوًرا   مسجًدا  األرض  لي  جعلت  وسلم  )  –عليه  رقم  ج٤27حديث  ، 168صـ    1( 

 .370صـ  1( ج521حديث رقم ) –المساجد ومواضع الصالة كتاب  –وصحيح مسلم 
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ املوضع الثاني: قوله تعاىل 

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  

 (.٢األنفال: ) چڃ   ڃ 
تقدم     ألنه  يتوكلون؛  وعليه  يقول:  أن  الكالم  مقتضى  كان  حيث 

ضمير، وآثر  )ربهم( موضع الذكره، فعدل عن ذلك بوضع االسم الظاهر  
 چڄ  ڃ  چ   اسم الرب فقال: ذكر

 املناسبة بني هذه اآلية وما قبلها:
  إن   ورسوله  هللا  وأطيعوا:  قال  لما  تعالى  أنه  اعلم"  يقول اإلمام الرازي: 

 في  ذلك  شرح  للطاعة،  امستلزمً   اإليمان  كون   ذلك  واقتضى  مؤمنين  كنتم
 حصول عند  إال يحصل ال  اإليمان أن وبين وتفصيل، شرح مزيد  اآلية هذه
 .(1) " اآلية المؤمنون  إنما" :فقال الطاعات  هذه

الوسيط:  التفسير  في    طاعة   التزام  على  تحريض   اآلية  هذه"  وجاء 
 .(2)" الغنيمة قسمة من به َأمر فيما وسلم  عليه هللا صلى الرسول

فيها، وَحّث   ُأجمل  لما  تفصيل  وهي  قبلها،  بما  على  فاآلية مرتبطة 
 إليها.وامر التي سبق اإلشارة تنفيذ ما فيها من األ

  

 

 . ٤50صـ  15( تفسير الرازي ج1)
ج(  2) باألزهر  اإلسالمية  البحوث  مجمع  بإشراف  العلماء  من  لمجموعة  الوسيط           3التفسير 

 .1582صـ 
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 املعنى اإلمجالي لآلية:
 : (1) اشتملت هذه اآلية واآلية بعدها على خمس صفات للمؤمنين 

 ا استعظامً   قلوبهم،  وفزعت   خافت   تعالى،  هللا  كرذُ   ِإذا  َأنهم  :اأُلوىل
 . منه اوتهيبً  الجليل ْأنهلشَ 

  ِإيمانهم   وى قَ   -  تعالى  -  هللا  آيات   عليهم  تليت   إذا  َأنه  :الثانية
 . أَعمالهم في ونشاطهم بربهم،  وتيقنهم وتصديقهم

  وال   غيره   على  يعتمدون   فال  يتوكلون،  ربهم   على  َأنهم  :الثالثة
 . لسواه  ُأمورهم يفوضون 

  مستوفية   بها  قيامهم  :الصالة  وِإقامتهم  الصالة،  ِإقامة  :الرابعة
  مواقيتها،   ىلع  ومحافظتهم  وذكر،  وقراَءة  وسجود،  وركوع  قيام  من  أَلركانها

 . القرآن بتالوة واالتعاظ هلل، الخشوع مع
  أَعطيناهم   ومما  َأي{:  ُيْنِفُقونَ   َرَزْقَناُهمْ   َوِممَّا: }تعالى  قوله  :اخلامسة

 .وجل عز هللا   أَلمر امتثاالً  والخير، البر وجوه في ينفقون  الرزق  من
 

 مقام اإلضمار يف هذا املوضع:السر يف اإلظهار يف 
نجده في الصفة الثالثة، وهي التوكل   موضع اإلظهار  إذا نظرنا إلى

قد آثر فيه اسم )الرب( على ما سواه،    –تعالى    –على هللا،    كما أنه  
  يرجون   ال  أي  چڄ  ڃ   ڃچ   ومعناها كما قال اإلمام ابن كثير:

  سواه 

 

تفسير الرازي ج1) ُينظر  العلماء   ٤50صـ    15(  لمجموعة من  الوسيط  وما بعدها، والتفسير 
      ٩، وتفسير المراغي ج1583،  1582صـ    3شراف مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر جبإ

الهرري    16٤صـ   األمين  محمد  للشيخ/  والريحان  الروح  حدائق  وتفسير  بعدها،  وما 
 وما بعدها.   33٤صـ  10الشافعي ج
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  منه،   إال  الحوائج  يطلبون   وال  بجنابه،  إال  يلوذون   وال  إياه  إال  يقصدون   وال
  وأنه   يكن،  لم  يشأ  لم   وما  كان،  شاء  ما  أنه  ويعلمون   إليه،  إال  ون يرغب  وال

  سريع   وهو  لحكمه  معقب   وال  له  شريك  ال  وحده  الملك،  في  المتصرف
 .(1)" الحساب 

موجب   ألنه  اإلضمار؛  من  للمقام  أنسب  هنا  اإلظهار  أن  شك  وال 
  لمزيد التوكل عليه تعالى، ولذلك عبر باسم )الرب( الذي ُيذكرهم بنعم هللا 

التي  ال ُتعد وال ُتحصى؛ ولمزيد من التفنن في األسلوب   –عز وجل    –
هللا    ( تعالى  اسميه  بين  للغرض    -بالجمع  محقًقا  ذلك  ليكون  والرب(؛ 

البين، األ ذات  وإصالح  هللا،  تقوى  وهو  الصفات،  هذه  ذكر  من  ساس 
 وطاعته  

هللا لحكم  والتسليم  الرضا  على  وحثهم  وسلم،  عليه  هللا  صلى    -  ورسوله 
هلل تعالى،  في شأن الغنائم، ُيضاف إلى ذلك أن فيه من التعظيم    -تعالى  

 وتربية المهابة وإدخال الروعة في نفوس المخاطبين. 
  

  

 

 . 10صـ  ٤( تفسير ابن كثير ج1)
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ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  چ   املوضع الثالث: قوله تعاىل

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   

 (.٨ - ٧األنفال: ) چې  ې     ۉ  ې       

 هذا املوضع حيتوي على موضعني:
حيث كان    چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ   قوله تعالى  األول: 

الكالم أن يقول: )ويريد أن يحق الحق بكلماته( بصيغة اإلضمار؛ مقتضى 
 . چڭ  ڭ چ   ألنه تقدم ذكره فعدل عن ذلك إلى اإلظهار، فقال:

ال  معنى اآلية: حال  اآلية  بد تصور  غزوة  في  حيث مسلمين  ر؛ 
، )العير  الطائفتين:  بإحدى  الظفر  الخروج  قبل  أواًل  تعالى  هللا   وعدهم 

قد قدر لهم الثانية: )النفير(؛    –سبحانه   وتعالى    –أو النفير(، مع أنه  
الخروج،   على  يستحثهم  حتى  )العير(؛   وذلك  األولى:  يوّدون  كانوا  وقد 

ألخرى، فبين في هذه اآلية أنهم أرادوا لسهولتها، وعدم استعدادهم الكافي ل
الحق   وأراد  وتع  -شيًئا،  لهم    –الى  سبحانه  الخير  فيه  حتى  ما  ولدينه؛ 

 .(1) تكون كلمتة هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى 
  

 

ج1) السمعاني  تفسير  ُينظر  والبح250،  2٤٩صـ    2(  أبي  ،  لإلمام  التفسير  في  المحيط  ر 
البيضاوي ج277صـ     5حيان ج الوسيط لمجموعة من ، والتفسير  51صـ    3، وتفسير 

، وتفسير حدائق الروح  1587صـ    3العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر ج
 . 3٤2، 3٤1صـ  10والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد األمين الهرري ج
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 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذا املوضع:
كزت  مما سبق يتضح أن السر في ذلك يكمن في تقوية وتأكيد ما ر 

هللا   أن  من  اآلية  وهو    –تعالى    –عليه  ولدينه،  لهم  األفضل  اختار  قد 
)ذات الشوكة(، وفيه وعد لهم بالنصر والظفر على أعدائهم، وال شكك أن  

تأكيد على ذلك وطمأنة لهم؛   -تعالى    -في التصريح باسم هللا   األعظم 
إلى    لهم، ُيضاف  –عز وجل    –قوا عدوهم وهم واثقون بنصر هللا  حتى يال
أن في   ذلك  الروعة  وإدخال  المهابة  وتربية  تعالى،  هلل  التعظيم  من  فيه 

 نفوس المخاطبين. 
حيث كان مقتضى الكالم أن    چ ۋ  ۅچ   قوله تعالى  الثاني:

يقول: )ليحقه(؛ ألنه تقدم ذكره قبل ذلك، لكنه عدل عن ذلك إلى صيغة 
 . چ ۋ  ۅچ اإلظهار،  فقال: 

أنه لكي نقول: إن في اآل  البد ية إظهاًرا في مقام اإلضمار  والحق 
في الجملتين واحد، فقد نص بعض المفسرين على    باحلق  أن يكون المراد 

فالمراد  وال  باألول:  اختالفهما،     -تعالى    –هللا    وعد   ماوهو    سبب الوسيلة 
المقصد    :بالثاني  والمراد   باألعداء،  والظفر  النصر  من  الواقعة  هذه  في  به

وهو      دين   حقوم  شريعته،  وإظهار  وتقويته  سالمإلِ ا   دين  تثبيت والغاية 
 .(1) الكفر

في   بالحق  المراد  ألن  اإلضمار؛  مقام  في  إظهار  فيها  ليس  فاآلية 
 الجملتين مختلف. 

 

، وتفسير ٤58صـ    15، وتفسير الرازي ج200صـ  2ُينظر الكشاف لإلمام الزمخشري ج(  1)
ر/ محمد سيد طنطاوي ، والتفسير الوسيط لإلمام األكبر الدكتو ٤585ـ  ص  8الشعراوي ج

 . ٤2صـ  6ج



408 

 

 
 م2017 لعام –كفر الشيخببنات للالمية والعربية جملة كلية الدراسات اإلس

  

الداللة على كال    ولعل السر في التعبير عن كليهما بنفس اللفظ:
السبب  ذكر  ويكون  والغاية  المقصد  يستتبع  فالسبب  واحد،  بلفظ  المعنيين 

ذلك    ذكًرا في  فيكون  صحيح،  والعكس  ضمنية،  بطريقة  والغاية  للمقصد 
؛ حيث ُذكرا مرتين: صراحة، وضمًنا، وهللا  تقوية وتأكيد للسبب والغاية مًعا

   أعلى وأعلم. –تعالى  –
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   تعاىل املوضع الرابع: قوله

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ         ٻ  

  چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    ڤ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ  ٿ   ٿ
 (.١٠- ٩األنفال:  )

في هاتين اآليتين أربع مرات: األولى   –تعالى    –حيث ُذكر اسم هللا  
مقتضى   وكان  )هللا(،  الجاللة  باسم  اأُلخر  والثالثة  )ربكم(،  الرب  باسم 
بوضع   ذلك  عن  عدل  لكنه  اإلضمار،  بصيغة  الثالثة  ُتذكر  أن  الكالم 

الظاهر   )ربكم(  االسم  دون  )هللا(  الجاللة  اسم  واختار  المضمر،  موضع 
  ، چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ       ، وقالچڀ  ٺ  ٺ چ  الذي تقدم ذكره، فقال 

 . چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  وقال
 سبب نزول اآلية:

عن صحيحه  في  مسلم  اإلمام  قال  أخرج  اْلَخطَّاِب  بن  َلمَّا "  :ُعَمُر 
َّللاَِّ  رسول  َنَظَر  َبْدٍر  َيْوُم  وسلم  كان  عليه  هللا  َوُهْم    صلى  اْلُمْشِرِكيَن  إلى 

َرُجاًل   ،َأْلفٌ  َعَشَر  َوِتْسَعَة  ثالثمائة  ِ    ،َوَأْصَحاُبُه  َّللاَّ َنِبي   هللا  َفاْسَتْقَبَل  صلى 
وسلم ِبَربِّهِ   ،اْلِقْبَلةَ   عليه  َيْهِتُف  َفَجَعَل  َيَدْيِه  َمدَّ  ما    :ُثمَّ  لي  َأْنِجْز  اللهم 

ما  اللهم    ،َوَعْدَتِني أَْهِل    ،َوَعْدَتِنيآِت  من  اْلِعَصاَبَة  هذه  ُتْهِلْك  إن  اللهم 
ْساَلِم اَل ُتْعَبْد في األرض  َيَدْيِه ُمْسَتْقِبَل اْلِقْبَلِة    ،اإْلِ ا  فما َزاَل َيْهِتُف ِبَربِِّه َمادًّ
 ، َقاُه على َمْنِكَبْيهِ اُه أبو َبْكٍر َفَأَخَذ ِرَداَءُه َفَألْ َفَأتَ   ،حتى َسَقَط ِرَداُؤُه عن َمْنِكَبْيهِ 
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ِ َكَفاَك ُمَناَشَدُتَك َربَّكَ  :وقال ،ُثمَّ اْلَتَزَمُه من َوَراِئهِ  فإنه َسُيْنِجُز لك  ؛يا َنِبيَّ َّللاَّ
پ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   ما َوَعَدَك َفَأْنَزَل هللا عز وجل

ِباْلَماَلِئَكةِ َفَأمَ ، چپ  پ   پ  ڀ  ڀ هللا  ُه   قال    ،دَّ
َثِني    :ْيلٍ أبو ُزمَ  َيْشَتد    :بن َعبَّاٍس قالاَفَحدَّ َيْوَمِئٍذ  اْلُمْسِلِميَن  َبْيَنَما َرُجٌل من 

َوَصْوَت  َفْوَقُه  ْوِط  ِبالسَّ َضْرَبًة  سمع  ِإْذ  َأَماَمُه  اْلُمْشِرِكيَن  من  َرُجٍل  َأَثِر  في 
يقول َأَماَمهُ   :اْلَفاِرِس  اْلُمْشِرِك  إلى  َفَنَظَر  َحْيُزوُم  ُمْسَتْلِقًياَأْقِدْم  َفَخرَّ  َفَنَظَر    ، 

ْوطِ إلي  .(1)  "ه فإذا هو قد ُخِطَم َأْنُفُه َوُشقَّ َوْجُهُه َكَضْرَبِة السَّ
 معنى اآلية:

يوضح سبب نزول اآلية أنها تصف حال النبي صلى هللا عليه وسلم  
حينما وجدوا كثرة َعَدِد الكفار وُعَدِدهم    -رضوان هللا عليهم    –والصحابة  

يدعو ربه، ويتضرع إليه أن ينجز  تهم، فقام النبي صلى هللا عليه وسلم  وِقلَّ 
له ما وعده به من النصر، وقال: )تستغيثون( مع أن المستغيث هو النبي  

،  المؤمنين  نفوس  في   اعمَّ   باستغاثته  ريعبِّ   كانصلى هللا عليه وسلم؛ ألنه  
تبين اآلية أن هللا    عليه وسلم  قد استجاب لنبيه صلى هللا  -تعالى    -ثم 

هذا الَمَدد    –تعالى    –ل هللا  بأن َأَمّده بألف من المالئكة متتابعين، وقد جع
وال   التتغيير  التي  الحقيقة  ببيان  اآلية  وُختمت  لقلوبهم،  ثبيًتا  لهم  بشرى 

العتاد  وال  بالَعَدد  ليس  النصر  أن  وهي  رب تتبدل،  عند  من  هو  وإنما   ،
)العزيز  ا اسمين يتناسبان مع المقام:  العباد، ويؤكد ذلك في ختام اآلية ذكرً 

 (.  2)الحكيم(  -

 

مسلم  1)  صحيح  والسير    –(  الجهاد  وإباحة   –كتاب  بدر  غزوة  في  بالمالئكة  اإلمداد  باب 
 . 138٤، 1383صـ   3( ج1763رقم )حديث  –الغنائم 

،  8،  7صـ    ٤السعود ج، وتفسير أبي  10صـ    2( ُينظر بحر العلوم لإلمام السمرقندي ج2)
المراغي ج بإشراف  173،  172صـ    ٩وتفسير  العلماء  لمجموعة من  الوسيط  والتفسير   ،
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 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذا املوضع:
لعل السر في ذلك هو التأكيد على ما في اآلية من وعود وبشريات، 

إمدادهم بالمالئكة، وجعل ذلك   فأوهلا:  وتقرير ما فيها من حقائق ومعان،
  –تقرير أن النصر ال يكون إال من عنده    ها:وثاني  ُبشرًى وتثبيًتا لقلوبهم،

ختم اآلية بصفتين من صفاته    وثالثها:  مهما تفاوت الفريقان،  –عز وجل  
التعبير باسم هللا   المقام، وال شك أن  تتوافقان مع  تعالى )العزة، والحكمة( 

لمناسب لمقام التربية باإلنعام والفضل، ثم اإلظهار في  تعالى )الرب( أواًل ا
والجم  المواضع البالغة  من  فيه  )هللا(  الجاللة  باسم  والتعبير  ال، الثالثة، 

وإدخال  المهابة  وتربية  تعالى،  هلل  التعظيم  من  فيه  أن  ذلك  إلى  ُيضاف 
 الروعة في نفوس المخاطبين.

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  چ   املوضع اخلامس: قوله تعاىل

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ    ہہ

ل: نفااأل)  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  
١٣.) 

 هذا املوضع حيتوي على موضعني:
تعالى  األول:   قوله  كان    چہ  ہ  ھ  ھچ   في  حيث 

لَتقدم   اإلضمار؛  بصيغة  يشاققهما(  )ومن  يقول:  أن  الكالم  مقتضى 
وقال:   فأظهرهما،  ذلك  عن  فعدل   ، چہ  ھ ھ ہچ ذكرهما، 

حيث كان مقتضى الكالم أن    چڭ  ڭچ  في قوله تعالى  والثاني:
فعدل عن ذلك فأظهرهم،    لهم( بصيغة اإلضمار؛ لَتقدم ذكرهم،  يقول: )وأن

 . چڭ  ڭچ  وقال

 

ج اإلسالمية  البحوث  األكبر   ٤1صـ    10مجمع  لإلمام  الوسيط  والتفسير  بعده،  وما 
 وما بعدها.   ٤٤صـ  6تور/ محمد سيد طنطاوي جالدك
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 معنى اآليتني:
في هذه اآلية السبب الذي من أجله    –سبحانه وتعالى    –بيين الحق  

وهزيمة   وتقتيل،  أسر،  من:  بدر  يوم  بهم  حلَّ  ما  الكفار  هؤالء  استحق 
وسلم   عليه  هللا  صلى  ورسوله  هلل  مخالفتهم  وهو  لهما  منكرة،  ومعاداتهم 
تعالى    -ن هللا  وللمؤمنين، ومحاربتهم لدين اإلسالم، وختمت اآلية ببيان أ

الحق    - يبين  ثم  العقاب،  وعال    –شديد  ما    –جل  أن  الثانية  اآلية  في 
إنما هو من    -من: الهزيمة، والقتل، والسبي    -أصاب هؤالء المشركين  

من   أشد  هو  ما  اآلخرة  في  وينتظرهم  الدنيا،  عذاب عذاب  وهو   ذلك، 
 .(1)النار 

  من   مشتقة  ، والمعاداة   المخالفة  بمعنى  المشاقة  من  ومعنى شاقُّوا:
  في   صار  المتخالفين  أو  المتعاديين  من  واحد   فكل  -الجانب   أى  -الشق
 .(2)  صاحبه شق غير شق

 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذا املوضع:
يكمن في بيان    ولاملوضع األ  مما سبق يتضح أن السر في ذلك في

 وتعظيم شناعة ما اقترفه هؤالء المشركين، وتربية المهابة في النفوس حتى  
ال تقترف ما اقترفوه، وبيان سبب ما حلَّ بهم، وإلى هذا أشار اإلمام أبو  

  كمالِ   وإظهار   المهابةِ   لتربية  اإلضمار   موضع  في   اإلظهارالسعود، فقال: "
 .(3) " الُحكم لةعب واإلشعارِ  عليه اجترءوا ما شناعة

 

، والتفسير الوسيط  177صـ    ٩مراغي ج، ، وتفسير ال265صـ    5( ُينظر تفسير القاسمي ج1)
، وتفسير حدائق  15٩٤صـ    3لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية ج

 .352صـ  10جالروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد األمين الهرري 
 . 53صـ   6( التفسير الوسيط لإلمام األكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج2)
 . 10صـ  ٤ر أبي السعود ج( تفسي 3)
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للزيادة في توبيخهم، وبيان علة الحكم، وإلى هذا أشار    ويف الثاني:
  بالكفر   لتوبيخهم  الضميرِ   موضعَ   الظاهرِ   فوْضعُ اإلمام أبو السعود، فقال: "

 .(1) " به  الُحكم وتعليلِ 
ورسوله صلى   –تعالى    –ُيضاف إلى ذلك أن فيه من التعظيم هلل  

 ين. لمهابة وإدخال الروعة في نفوس المخاطبهللا عليه وسلم، وتربية ا
               پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ املوضع السادس: قوله تعاىل 

   ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

         چڦ    ڦ  ڦ          ڤ     ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ڤ        ٹ    ٹ    ٿ

 (.١٨ - ١٧األنفال:  )
في   تعالى  هللا  اسم  ُذكر  فكحيث  مرات،  أربع  اآليتين  ان  هاتين 

الباقية، لكنه عدل عن   مقتضى الكالم أن ُيظهر في األولى وُيضمر في 
  ، وقالچ  ٺڀ  ڀ  ڀچ   ذلك فأظهره في المواضع الثالثة كلها، فقال

 . چڦ    ڦ        ڤ     ڤ     ڤ  ڤ  چ  ، وقالٹ      ٹ    ٹ    ٿچ 
 سبب نزول اآلية:

اإلمام أخرجه  قال  نيالطبرا   ما  ِحَزاٍم  بن  َحِكيِم  َيْوُم  "  :عن  كان  َلمَّا 
َبْدٍر َأَمَر رسول َّللاَِّ صلى َّللاَُّ عليه وسلم َفَأَخَذ َكفًّا ِمَن اْلَحْصَباِء َفاْسَتْقَبَلَنا  

پ  چ   َفَأْنَزَل َّللاَُّ عز وجل  ،َفاْنَهَزْمَنا  ،َشاَهِت اْلُوُجوهُ   :وقال  ،َفَرَماَنا بهاِبِه  

 (.2) "  چ  ٺڀ  ڀپ  پ  ڀ   ڀ  
 

 . 11( السابق نفس الجزء صـ 1)
الكبير  2) المعجم   )–   ( رقم  ج3128حديث  مجمع  203صـ    3(  في  الهيثمي  اإلمام  قال   ،

، وقد عقب الدكتور/  8٤صـ    6نبع الفوائد جالزوائد: إسناده حسن، ُينظر مجمع الزوائد وم
نه لما له من  مقبل الوادعي على ذلك بقوله: لعل الهيثمي يقصد أنه   حسن لغيره، وقد حسَّ

 .100شواهد ومتابعات، ُينظر الصحيح المسند من أسباب النزول صـ 
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  معنى اآلية:
هللا   كر  على    –المسلمين    –تعالى    –ُيذِّ بالنصر  فرحهم  حال 

بقوتهم وشجاعتهم، وإنما    –المشركين   لم يكن بسببهم وال  النصر  أن هذا 
هللا   وجل    -من  خذل    –عز  بأن:  وقوته  بحوله  نصرهم  الذي  فهو 

ب وأمدكم  قلوبكم،  وقوى  الرعب،  قلوبهم  في  وقذف  المالئكة، المشركين، 
ورعاكم وأعانكم على هزيمتهم، ثم يؤكد الكالم ببيان أنَّ َرْمي النبي صلى  

بما    -في الحقيقة    -م لوجوه المشركين بالحصباء لم يتسبب  وسلهللا عليه  
  –من آثار حسية ومعنوية، وإنما َرْمي هللا    -نتيجة هذا الرمي    -حلَّ بهم  

َمْحض   –تعالى   ذلك  أن  اآلية  تبين  ثم  تعالى،    لهم،  منه  وتفضل  عطاء 
  ودعائكم،   ألقوالكم  سميع  –تعالى    -الء واختبار المؤمنين، فاهلل  وأنه البت

الثانية    -سبحانه   -يقرر   ثم،  وقلوبكم  بضمائركم  عليم اآلية    من   سنةفي 
  َوَأنَّ   ذِلُكمْ ":  فيقول  الباطل،   وتوهين  الحق  تقوية   وهي  تتخلف،  ال  التي  سننه 

 ويضاف  إليكم،  منى معَ نِ  كله ذلكم.." أي: .اِفِرينَ كالْ  َكْيدِ  ُموِهنُ  َّللاََّ 
ه كلــــه ذلــــك إلــــى    د ســــِ فْ ومُ  الكــــافرين لكيــــد  فعِ ضــــْ مُ  - ســــبحانه - أنــــّ
 .(1) بكم لمكرهم

 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذا املوضع:
اآلية   تضمنتها  التي  المعاني  وتأكيد  تقوية  هو  ذلك  في  السر  لعل 

وحده،    -تعالى    -لمين لم ُينصروا إال بفضل هللا  الكريمة، وبيان أن المس
وس عليه  هللا  صلى  النبي  َرْمي  إن  بالحصباء  حتى  للمشركين  مع    –لم 

له   هللا    -مشاهدتهم  َرْمي  إال  أصابهم  ما  بل   حقيقة،  يصبهم  عز    –لم 

 

السعود ج1) أبي  تفسير  ُينظر  بإشر 13صـ    ٤(  العلماء  لمجموعة من  الوسيط  والتفسير  اف  ، 
ج اإلسالمية  البحوث  األكبر    15٩7صـ    3مجمع  لإلمام  الوسيط  والتفسير  بعدها،  وما 

 وما بعدها.   6٤صـ  6مد سيد طنطاوي جالدكتور/ مح
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لهم، وذلك مما يؤيده إظهار اسم الجاللة، ُيضاف إلى ذلك أن فيه   –وجل  
تعال هلل  التعظيم  نفوس  من  في  المهابة  وتربية  الروعة  وإدخال  ى، 

وتدبيره، وال مدخل    –تعالى    –المخاطبين؛ ليعلموا أن كل شيء بأمر هللا  
 فيه ألحد سواه. 
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الربع املبحث الثالث: مواضع اإلظهار يف مقام اإلضمار يف 
 الثاني من سورة األنفال، وبيان السر فيها.

ہ  ہ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ چ  املوضع األول: قوله تعاىل

ڭ     ڭہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ہ  

 (.٢٣ - ٢٢األنفال: ) چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
هللا   اسم  ُذكر  اآل   –تعالى    -حيث  هاتين  فكان  في  مرتين،  يتين 

الكالم   لكنه  مقتضى  أواًل،  الثانية؛ اعتماًدا على ذكره  المرة  أن ُيضمر في 
 . چ   ڭھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ چ  أظهره فقال:

 ني هذه اآلية وما قبلها:سبة باملنا
  -  وتعالى   سبحانه  -  هللا  نإ  "  يقول الشيخ محمد األمين الهرري:

  الذي   الحيوان  شر  أن  أخبر  ،يسمعون   ال  بهم  المشبه  هؤالء  أن  أخبر  لما
 وأخبر   الدواب،  جمع  وبين  هؤالء  بين   فجمع   البهائم،  شر   أن  أو  م،الُص   يدب 
 .(1)  امطلقً  الحيوان شر أنهم

 تني: معنى اآلي
ورسوله صلى هللا    –تعالى    –اآلية قبلها تأمر المسلمين بطاعة هللا  

عن   والتولي  اإلعراض  من  الكفار  طريق  سلوك  عن  وتنهاهم  وسلم  عليه 
هؤالء الكفار بالدواب التي ال   -جل وعال    –سماع الحق، وهنا شبه الحق  

ُهم ُصم تسمع وال تتكلم بجامع عدم الفهم، وفقدان العقل النافع في كل، فَ 
م ال يسمعون الحق الذي وُبكم حقيقة، وإن كانوا يسمعون ويتكلمون؛ ألنه

سماع تدبر وفهم، وال يستجيبون له، فال    –تعالى    -جاءهم من عند هللا  

 

 . 368صـ  10( تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ج1)
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  –تعالى    –فرق بينهم وبين الدواب، بل هم أشر منهم؛ حيث أعطاهم هللا  
جل في عاله   –الحق    هذه النعم فلم ينتفعوا بها، وفي اآلية التي تليها يبين

ذلك، وأنه ال خير    – يعلم منهم  ُيسمعهم سماع تدبر  أنه  لم  فلذلك  فيهم، 
 .(1)وفهم، ويؤكد على أنه لو فعل ذلك لتولوا وأعرضوا، ولم يؤمنوا 

 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذا املوضع:
يمكن  معنيهما،  وبيان  قبلهما،  وما  اآليتين  بين  المناسبة  بيان    بعد 

السر إن  مدى    القول:  ببيان  المراد،  المعنى  تقوية  هو  هنا  اإلظهار  في 
 –في الدنيا واآلخرة، وذلك لعلمه    –تعالى    –استحقاقهم للكفر وعقاب هللا  

أزاًل بعدم انتفاعهم بما وهبهم إياه من ِنَعم السمع والبصر والفؤاد،   –تعالى  
تع من  فيه  ما  ذلك  إلى  أضف  له،  ُخلقت  فيما  جل وتوظيفها  للحق  ظيم 

اسمه  وعال بإظهار  السامعين؛  نفوس  الروعة في  وإدخال  المهابة  وتربية   ،
  –األعظم، مع صفة العلم، حتى يرتدع المشركون، ويخاف غيرهم، وهللا  

 أعلى وأعلم.  -تعالى  
  

 

ج1) السمرقندي  تفسير  ُينظر  الكت 15،  1٤صـ    2(  تفسير  في  الوجيز  والمحرر  العزيز ،  اب 
، وزاد المسير في علم التفسير لإلمام ابن الجوزي  51٤،  513صـ    2لإلمام ابن عطية ج

ج  1٩8صـ    2ج البيضاوي  وتفسير  بعدها،  ج5٤صـ    3وما  القاسمي  وتفسير  صـ    5، 
273 ،27٤،55 . 
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ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  چ   املوضع الثاني: قوله تعاىل

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ېۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ەئ  وئ     

 (.٢٥ - ٢٤األنفال: ) چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     ىئېئ
مع   األوىل:  حيث ُذكر اسم هللا تعالى في هاتين اآليتين ثالث مرات 

وسلم، عليه  هللا  صلى  عليه  العائد  الرسول  خطاًبا   والثانية:  لفظ  وحده 
مقتضى الكالم أن    وحده في آخر اآلية الثانية، وكان   والثالثة:  للمؤمنين،

في وفي؛  األوىل  ُيضمر  قبلها،  ذكره  أظهره   الثالثة  لتقدم  لكنه  كذلك؛ 
  ،  چ   ېې ۋ ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ    ۈ  ۈ ٴۇچ  فيهما، فقال

فيجب اإلظهار؛ لدفع  الثانية ، أماچىئ  ىئ  ی  ی  یچ  وقال
 هللا عليه وسلم. توهم عود الضمير للنبي صلى 

 مناسبة اآليتني ملا قبلها:
 الرسول   طاعة  وجوب   سبحانه  ذكر  أن  بعد "  لشيخ المراغي:ل ايقو

  باالستجابة   األمر  أردفه  الجهاد،  حين  التولي  وعدم   وسلم،  عليه   هللا  صلى
  الفطرة   من تكميل  ذلك   يف  لما   ؛عامة  وأحكامه  الدين   لهدى   دعاهم  إذا  له

 .(1) " واآلخرة الدنيا  يف وسعادتها اإلنسانية
 معنى اآليتني:

 قبــــل هــــاتين اآليتــــين المــــؤمنين بطاعتــــه  –وجــــل عــــز  –أمــــر الحــــق 
ورسوله صلى هللا عليه وسلم، ثم أتبعه بأمرهم باالستجابة لهمـا، إذا دعـاهم 

؛ والطاعـة والخيـر البـر أعمال من مهيصلح لمارسوله صلى هللا عليه وسلم 

 

 .87، 86صـ  ٩( تفسير المراغي ج1)
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حتى يتوصلوا بها إلى سعادة الـدارين، ثـم أردف ذلـك ببيـان أنـه وحـده الـذي 
أن َيفصـل بـين  عباد جميًعا ُيصرفها كيف شاء، فهو قادر علىبيده قلوب ال

 أو إيمـان مـن اشـيئً  يدرك أنالعبد وقلبه بقدرته ومشيئته، فال يستطيع العبد  
ا قـد يحـول ومشـيئته بإذنه إال يفهم  أن  أو  ا،شيئً   به  عييَ   أن  أو  كفر، ، وأيضـً

، ثـم ُتخـتم بينه وبين ما في قلبه مما يرجوه ويتمنـاه فيدركـه المـوت قبـل ذلـك
لمجـازاتهم علـى أفعــالهم،  –تعـالى  -هللا  اآليـة ببيـان أن الكـل سُيحشـر إلـى

وفي اآلية حض على االستجابة، وتهديد ووعيد لمن لم يسـتجب، أمـا اآليـة 
الثانية فتؤكد على معنى سابقتها، وتزيد في التهديد والوعيد لمن لم يستجب 

حيـــث تبـــين أن العقـــاب ال  ولرســـوله صـــلى هللا عليـــه وســـلم؛ –تعـــالى  –هلل 
ــمل  ــط،يشـ ــالمين فقـ ــذا  الظـ ــى هـ ــد علـ ــة بالتأكيـ ــتم اآليـ ــع، وُتخـ ــم الجميـ ــل يعـ بـ

شديد، وفي ذلك  –سواء في الدنيا أو في اآلخرة   -المعنى ببيان أن عقابه  
 .(1)من التهديد والوعيد ما فيه 

 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذا املوضع:
لروعة في قلوب تربية المهابة وإدخال ا  لعل السر في ذلك يكمن في 

به إن    –عز وجل    –المخاطبين، وتفخيم وتعظيم العقاب الذي توعدهم هللا  
الكريم صلى هللا عليه وسلم، خاصة  بها رسوله  بلغهم  التي  أوامره  خالفوا 

لك  أنها تصب في مصلحتهم أواًل، إضافة لما فيه من تعظيم هلل تعالى، وذ 
وإيثار ذكر اسمه األعظم؛ مما يدعم    -تعالى    –ه  كله يتحقق بإظهار اسم

 المحور األساسي الذي تدور حوله اآليات. 

 

تفسير السمعاني ج1) ُينظر  الوجيز ج، وتفسير ابن عطية258،  257صـ    2(        2: المحرر 
مجمع   51٤صـ   بإشراف  العلماء  من  لمجموعة  الوسيط  والتفسير  بعدها،  البحوث   وما 

ج محمد   1602صـ    3اإلسالمية  الدكتور/  األكبر  لإلمام  الوسيط  والتفسير  بعدها،  وما 
 وما بعدها.   72صـ    6سيد طنطاوي ج



419 

 

 
 )دراسة نظرية تطبيقية على سورة األنفال(  اإلظهار يف مقام اإلضمار وأسراره 

  

  

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   چ   املوضع الثالث: قوله تعاىل

ژ  ڑ    ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ

    (.٢٩األنفال: ) چڑ  ک   
اآلية مرتين، فكان مقتضى  في هذه    -تعالى    -حيث ُذكر اسم هللا  

أ اكتفاء بإظهاالكالم  الثانية؛  الجملتين  ن ُيضمر في  أواًل، كما فعل في  ره 
فقال: فأظهره  ذلك  عن  عدل  لكنه  عليه،  ژ  ڑ  ڑ  چ   السابقتين 

 .  چک
 املناسبة بني هذه اآلية وما قبلها:

الرازي:  اإلمام    الفتنة   عن  حذر   لما  -  تعالى  -  أنه  واعلم"  يقول 
 محبة في والهوى  الميل  ترك جب تو  التي التقوى  في رغب  واألوالد، باألموال
 .(1)" واألوالد  األموال

الوسيط:  التفسير  في    خيانة   عن  المؤمنين   هللا  نهى  َأن  بعد "  وجاء 
وسلم  ورسوله  هللا عليه  هللا    الفتنة   من   وحذرهم   اأَلمانات،  وخيانة  ،صلى 

 ذلك  على  ووعدهم  كله،  َأمرهم  في  بتقوه  بَأن  هنا   كلفهم  واأَلوالد،  باأَلموال
 .(2) " اءجز ال خير

 معنى اآلية:
الحق   جالله    –نهى  جميع    –جل  عن  المؤمنين  قبلها  اآليتين  في 

لغيرهما،  أم  وسلم  عليه  هللا  صلى  ورسوله  هلل  أكانت  سواء  الخيانة  أنواع 
وشدد على ذلك، ثم أردف ذلك بتحذيرهم من فتنة األموال واألوالد، وبين  

 

 .  ٤76صـ  15( تفسير الرازي ج1)
 .160٩صـ  3العلماء بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية ج( تأليف مجموعة من 2)
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وس وحده،  عنده  الجزيل  والثواب  العظيم  األجر  ما  أن  امتثلوا  إذا  يتحقق 
ُنه ما  وتركوا  به  هللا  ُأمروا  وعدهم  المعاني  هذه  على  وتأكيًدا  عنه،    –وا 

  عن   مه أنفس  إن حققوا تقواه في نفوسهم بصيانتهم  -في هذه اآلية    –تعالى  
يلي:  –  والعلن  السر  في   طاعتهو   يغضبه  ما  كل بما  يجازيهم    أوال: أن 

ن شيئين، وقد اختلف فيه المفسرون يجعل لهم فرقاًنا، والفرقان: الفاصل بي 
  من   وباطل  حقكم  بين   اوفرقً   فصاًل   ، أونجاة  لهم مخرًجا، أو  ا: يجعلفقالو 

  الحق   بين  به  تفرقون   قلوبكم  في  اونورً   هداية  ، أوأعدائكم  من  السوء  يبغيكم
أو والباطل  ، الدارين  في  نجاة  أو  ،والباطل  الحق  بين  به   يفرق   انصرً ، 

  -، وأرى  صيتكم  وينشر  أمركم   يشهر  اظهورً   أو ،  الشبهات   من  امخرجً   أو
أنه ال تعارض بينها، ويمكن تناول اللفظ لها   -كما ذهب بعض المحققين  

اآلخرة    وثانًيا:  جميًعا، يفضحهم، وفي  الدنيا فال  في  ذنوبهم  يستر عليهم 
  –يغفرها لهم في اآلخرة، ثم علل هللا    وثالًثا:  فال يروها وال يحاسبوا عليها، 

 .(1)ن أنه وحده صاحب الفضل العظيم  ذلك ببيا  -عز وجل 
 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذا املوضع:

  –عز وجل    –لعل السر في ذلك هو تعظيم وتفخيم ما وعدهم هللا  
يقتصر   ال  أنه  ببيان  نواهية،  واجتناب  أوامره  امتثال  على  الجزاء  من  به 

ق كل خير لهم في الدنيا على ما ُذكر، بل يتعداه إلى دفع كل شر، وتحقي
لفضل هللا   وتفخيًما  تعظيًما  فيه من  أن  وتعالى    –واآلخرة، كما    –تبارك 

هللا   تعظيم  من  فيه  لما  إضافة  عقل،  يتصوره  ال  وجل  –الذي    –  عز 

 

وال1) اآليات  تناسب  في  الدرر  نظم  ُينظر  ج(  البقاعي  لإلمام  بعدها،    263صـ    8سور  وما 
ج القاسمي  ج281،  280صـ    5وتفسير  المراغي  وتفسير  بعدها،    1٩5صـ    ٩،  وما 

 وما بعدها.   80صـ  6والتفسير الوسيط لإلمام األكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج
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تقوية  ذلك  وفي  المخاطبين،  نفوس  في  المهابة  وتربية  الروعة  وإدخال 
 ا جاء فيها. وتأكيد للمراد من هذه اآليات، وداعًيا لتنفيذ م

ک  ک  گ  گگ  چ  املوضع الرابع: قوله تعاىل

ں  ڻ    ںڱ  ڱ   ڱ  ڱگ  ڳ     ڳ  ڳ     ڳ

 (.٣٠األنفال: ) چڻ 
في هذه اآلية مرتين، فكان مقتضى    –تعالى    –حيث ُذكر اسم هللا  

ُُضمر في الثانية، لكنه عدل عن ذلك فأظهره فقال ں   چ  الكالم أن ُي

 . چڻ  ڻ 

 قبلها: مناسبة اآلية ملا 
بنعمه    –سبحانه    –أنه   السابقة  اآليات  في  المؤمنين  ذكَّر  ما  بعد 

تعالى   قوله  في  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ عليهم، 

 پ   

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

( أردف ذلك بتذكير حبيبه المصطفى صلى هللا  26األنفال:  )  چٿ    
 .(1) عليه وسلم في هذه اآلية بنعمة خاصة به 

 :اآليةمعنى 
حينما كانوا   -المؤمنين بنعمه عليهم   -عز وجل   –بعد أن ذكَّر هللا 
مكة   في  عليه    -مستضعفين  هللا  صلى  المصطفى  حبيبه  وذكَّر  ذكَّرهم 

وسلم بحاله بعد ما علم المشركون ببيعة أهل يثرب له، وعزمه على الهجرة  
له حلول  ثالثة  واقترحوا  الندوة،  دار  في  اجتمعوا  وهنا  األمر، إليهم،   ذا 

 

 .281صـ  5، وتفسير القاسمي ج٤77صـ  15( ُينظر تفسير الرازي ج1)
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ويمنعوه من الدعوة إلى هللا تعالى، لكنهم خافوا أن ُينقذه    أن يسجنوه  أوهلا:
: أن ُيخرجوه من مكة، لكنهم خافوا أن يتقوَّى  وثانيها  المسلمون من أيديهم،
يقتلوه، لكنهم خافوا من ثأر قومه: بني    وثالثها:  بأتباعه وينتقم منهم، أن 

يقتله   أن  أحدهم  فاقترح  مناف،  القبائعبد  كل  من  مختارة  ل،  مجموعة 
القبائل، وال يستطيع قومه فعل   بين  فيتفرق دمه  ويضربونه ضربة واحدة، 
شيء، وهذا ما استقر عليه رأيهم، وتبين اآلية أن هذا الَمْكر من الشركين  

هللا   َمْكر  انتصر  فقد  للمقارنة  وجه  ال  وهنا  وجل،  عز  هللا  َمْكر   –قابله 
ه وسلم، وهاجر  هللا علي  نبيه المصطفى صلى  عليهم، حين نجَّى  –تعالى  

للحقيقة   بيان  اآلية  ختام  وفي  وأبًدا،  دائًما  وسينتصر  المدينة،  إلى  سالًما 
 (. 1) خير الماكرين فال يقف أمام َمْكره أي  َمْكر  -تعالى  -الثابتة: أن هللا  

 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذا املوضع:
تعظ هو  ذلك  في  السر  هللا  لعل  وجل    –يم  الروعة   –عز  وإدخال 

عز    –في نفوس السامعين؛ بيان مدى قوة وِعَظم َمْكر هللا    وتربية المهابة 
السماوات   –وجل   أهل  اجتمع عليه  لو  َمْكر، حتى  أي   ال ُيضاهيه  الذي 

هللا   فضل  عظيم  بيان  وكذا  والمؤمنين،    –تعالى    –واالرض،  نبيه  على 
، ما داموا في جانب وإظهار دين اإلسالموتبشيرهم بالنصر على عدوهم،  

المولى جل جالله، وأيًضا تخويف المشركين وتهديدهم، وبيان أن َمْكرهم  
وهللا   بهم،  إال  يحيق  ولن  لم  والمؤمنين  وسلم  عليه  هللا  صلى    -برسوله 

 أعلى وأعلم. –تعالى  
 

 

زا1) ُينظر  ج(  الجوزي  ابن  لإلمام  التفسير  علم  في  المسير  والبحر 205،  20٤صـ    2د   ،
ج الفاسي  العباس  أبي  لإلمام  المجيد  القرآن  تفسير  في  وتفسير 325صـ    2المديد   ،

 .وما بعدها ٤680صـ   ٤الشعراوي ج
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ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  چ   املوضع اخلامس: قوله تعاىل

ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ېئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ۇئۇئ

ٺ  ٺ  ٺ    ٺپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 (.٣٤ - ٣٣األنفال: ) چٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
في هاتين اآليتين ثالث مرات، وكان   –تعالى    –حيث ُذكر اسم هللا  

مقتضى الكالم أن ُيضمر في الثانية والثالثة؛ حيث ُأظهر في األولى، لكنه 
،  چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئ  ۆئ  چ   عدل عن ذلك فأظهره، فقال:

 . چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ    وقال:
 سبب نزول اآليتني:

َماِلٍك رضي هللا عنه قالأخرج اإلمام البخاري عن     "قال :  َأَنَس بن 
اللهم إن كان هذا هو اْلَحقَّ من ِعْنِدَك َفَأْمِطْر َعَلْيَنا ِحَجاَرًة من    :أبو َجْهلٍ 

َماِء أو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب َأِليٍم فَ  ۆئ    ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ  َنَزَلْت السَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

 .(1) "اآْلَيةَ  چپ   ڀ

جرير   ابن  اإلمام  "  عباس  ابن  عنوأخرج  عنهما:  هللا    أن رضي 
 فيقول  لبيك،  لك  شريك   ال  لبيك  :يقولون   بالبيت   يطوفون   كانوا  المشركين

"وسلم  آله  وعلى  عليه  هللا  صلى  النبي   لك   شريك  ال:  فيقولون "  قد   قد : 
 

البخاري  1) صحيح  التفسير  –(   من   –كتاب  اْلَحقَّ  هو  هذا  كان  إن  اللهم  قالوا  َوِإْذ   ( باب 
َماِء أو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب َأِليٍم (  عِ    ٤( ج٤371حديث رقم )  –ْنِدَك َفَأْمِطْر َعَلْيَنا ِحَجاَرًة من السَّ

 .170٤صـ 
َباب في َقْوله َتَعاَلى ) وما كان هللا    –التوبة كتاب  –والحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه 

َبُهْم َوَأْنَت ِفيِهْم ( اآلية   . 215٤صـ  ٤( ج27٩6) حديث رقم –ِلُيَعذِّ
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ائ  چ   هللا  فأنزل  غفرانك :  ويقولون   ملك،  وما  تملكه  لك  هو  شريك  إال

 .(1)"  چېئ  ېئ  چ   قوله إلى  چەئ  ەئ  وئ     
 معنى اآليتني:

هللا   سألوا  مكة  كفار  أن  نزولهما  سبب  من  أن    –تعالى    –يتضح 
كان   إن  أليم  بعذاب  يأتيهم  أو  السماء  عليهم حجارة من  يدعوهم  ُينّزل  ما 

، وفي ذلك بيان  إليه النبي صلى هللا عليه وسلم هو الحق من عنده تعالى
بدل  يطلبوا  أن  اأَلْولى  كان  حيث  وطغيانهم؛  وعنادهم  جحودهم  لشدة 

ببيان أن سنته    -تعالى    –العذاب الهداية، وقد رد هللا   تقضي أال  عليهم 
لن   -تعالى   -نه ُيعذب قوًما بعذاب االستئصال ونبيهم بين أظهرهم، كما أ

المسلون  )بُهم(:  والمقصود  يستغفرون،  وهم  بين    يعذبهم  كانوا  الذين 
من   ويخرج  بعضهم،  فسُيسلم  سيأتي؛  ما  باعتبار  مكة  كفار  أو  أظهرهم، 

يُ  لم  أسلموا  أي:  استغفروا  لو  المراد  أو  ُيسلم،  من  وفيه  أصالبهم  عذَّبوا، 
حض لهم على اإلسالم، ثم تبين اآلية بعدها أنهم يستحقون عذاب هللا عز  

الحرام،   البيت  المسلمين عن  بسبب صدهم  َأْولى وجل؛  المسلمين  أن     مع 
 .(2)بواليته منهم، وكلهم ال يعلم ذلك، أو قليل منهم من يعلم  

  

 

ج1) الطبري  تفسير  رجال    512،  511صـ    13(  رجاله  الوادعي:  مقبل  الدكتور/  قال   ،
 .102النزول صـ الصحيح      إال شيخيهما وهما ثقتان، الصحيح المسند من أسباب 

وما بعدها، والمحرر الوجيز لإلمام   123صـ    10( ُينظر التفسير البسيط لإلمام الواحدي ج2)
ع جابن  بإشراف   521صـ    2طية  العلماء  من  لمجموعة  الوسيط  والتفسير  بعدها،  وما 

ج اإلسالمية  البحوث  األكبر  1616،  1615صـ    3مجمع  لإلمام  الوسيط  والتفسير   ،
وما بعدها، وتفسير حدائق الروح والريحان    88صـ     6يد طنطاوي جالدكتور/ محمد س

 وما بعدها.  ٤13صـ  1ري جفي روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد األمين الهر 
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 املوضع:السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذا 
سبق    -حظ  ُيال هللا    -كما  اسم  في   –تعالى    –أن  ُأظهر  قد 

متتالين، مكة، :  أوهلما  موضعين  كفار  عن  االستئصال  عذاب  نفي    يفيد 
اإلظهار هو    والثاني: في  السر  فلعل  له،  واستحقاقهم  إمكانيته  بيان  يفيد 

ا بيان ِعَظم نعمة هللا عليهم بعدم عذابهم، مع استحقاقهم له؛ حتى يراجعو 
ع النبي صلى هللا عليه وسلم، خاصة أنه صلى هللا عليه وسلم  مواقفهم م

الجاللة  اسم  إظهار  يناسب  وهذا  عنهم،  العذاب  رفع  أسباب  من  سبب 
في   وهم  طلبوه،  الذي  االستئصال  عذاب  وتعظيم  تهويل  وأيًضا  األعظم، 
هللا   دعوا  فقد  اإليمان؛  على  حثهم  وكذا  قوته،  مدى  يدركون  ال  الحقيقة 

فأظهر هذا االسم وجعل العذاب والنجاة إليه وحده، إضافة  مه )اللهم(  باس
فيه من تعظيم هلل   الروعة في   –عز وجل    –لما  وإدخال  المهابة  وتربية 

وهللا   اآليتين،  لهاتين  األساسي  الغرض  يخدم  مما  السامعين؛    –نفوس 
 أعلى وأعلم. –تعالى  

ڃ  ڃ  ڃ         چ     چ  چ   املوضع السادس: قوله تعاىل

ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    چ  چ

ژ     ژ       ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  

  (.٣٨ - ٣٦األنفال: ) چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
كفرو  الذين  لفظ  ُذكر  حيث  موضعين،  على  تحتوي  اآليات  ا  هذه 

والثالثة، خاصة   الثانية  الكالم أن ُيضمر في  ثالث مرات، فكان مقتضى 
أنه أضمر في أربعة مواضع توسطت األولى والثانية، وفي موضع توسط  
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ڈ  ژ   ژ   ڑ   چ   الثانية والثالثة، لكنه عدل عن ذلك فأظهره فقال:

 . چۀ   ۀ  ڻچ   ، وقال:چڑ
 مناسبة اآلية ملا قبلها:

 لما   -  وتعالى  سبحانه  -  هللا  نمين الهرري: "إيقول الشيخ محمد األ
   َصالُتُهمْ   كانَ   َوما: }بقوله  البدنية  الطاعات   في  المشركين  هؤالء  أحوال  بّين
  الطاعات   في  أحوالهم  بذكر  ذلك  أردف{  َوَتْصِدَيةً   ُمكاءً   ِإالَّ   اْلَبْيتِ   ِعْندَ 

 . (1) " المالية
 معنى اآلية:

نزلت   األولى  اآلية  أن  العلماء  الُمْطعِمين،  ذكر  في  بدر  يوم  في 
وكانوا اثني عشر رجاًل، ُيطعم كل منهم يوًما، َيذبح فيه عشًرا من اإلبل، 

أبي سفيان؛ حين أنفق على األحابيش وغيرهم أربعين    أو في يوم ُأُحد في
بعد   المشركين  من  حدث  فيما  نزلت  أو  ذلك،  نحو  أو  الذهب  من  أوقية 

َجعْ  بدر  هزيمة بدر؛ حين اجتمعوا وقرروا  التي نجت يوم  القافلة  ل أموال 
 لحرب  

الرسول صلى هللا عليه وسلم والمسلمين، وعلى كل فالعبرة بعموم اللفظ ال  
ال أن  بخصوص  تُفيد  فاآلية  غيرها،  وعلى  عليها  يدل  اآلية  وعموم  سبب، 

الدين   هذا  لمحاربة  الكفار  وَعُظم    -إنفاق  كثر  ُيجديهم    -مهما  لن  فإنه 
ر  نفًعا، بل سيكون وب ااًل عليهم في الدنيا واآلخرة، فعقابهم في الدنيا التََّحس 

اآلخرة   وفي  المسلمين،  أيدي  على  والهزيمة  االموال،  هذه  االستقرار  على 
الحق   يبين  ثم  وطغيانهم،  كفرهم  بسبب  جهنم  وعال    –في  ما   –جل  أن 

وسيفعله   وفوز    –فعله  الدنيا  في  الكافرين  على  للمؤمنين  نصر  من 

 

 .٤06صـ  10( تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ج1)
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كي يفرق بين الطيب:   –لجنة وخسران الكافرين بدخول جهنم  المؤمنين با
سواء  –أن الخبيث  -سبحانه  –)المؤمنين( والخبيث: )الكافرين(، ثم يبين 

سُيضم بعضه إلى بعض ويكون مصيره    -ُأريد به فريق الكفار أو األموال  
أن فريق الكافرين   –عز وجل    –إلى جهنم، وفي ختام اآلية يوضح الحق  

الخا أن  هم  وسلم  عليه  هللا  صلى  نبيه  يأمر  ثم  واآلخرة،  الدنيا  في  سرون 
يستمر في دعوتهم إلى اإلسالم واإلقالع عن الكفر والطغيان، وأن ُيبشرهم  
عاندوا  إن  بهم  وقع  ما  بتكرار  وُينذرهم  أسلموا،  إن  الذنوب    بغفران 

 .(1)وتكبروا 
 ضمار يف هذا املوضع:السر يف اإلظهار يف مقام اإل

ال ذلك في لعل  الوصف   املوضع األول  سر في  التنصيص على  هو 
أجله   من  حتى   الذي  شناعته؛  وإظهار  )الكفر(،  النار  دخول  استحقوا 

ولتخويف غيرهم من سلوك طريقهم،  اإليمان؛  إلى  الكفر  ويتركوا   يرتدعوا 
اإليمان، بعد  الكفر  إلى  الرجوع  ما هم    أما يف الثاني  أو  فإلظهار شناعة 

ورحمته عليهم وعلى    –تعالى    –وبيان عظيم فضل هللا  عليه من الكفر،  
غيرهم؛ إذ منحهم فرصة للتكفير عمَّا هم فيه، حتى إن كان أبشع الذنوب 

 والمعاصي؛ فلذلك أظهر هذا الوصف المتضمن لهذا الذنب العظيم.
ف المظهر  االسم  لهذا  وتحقير  إهانة  من  فيه  لما  كال إضافة  ي 

 الموضعين. 
 

 

وما    2٤0احدي صـ  ، وأسباب النزول لإلمام الو 21،  20صـ    2( ُينظر تفسير السمرقندي ج1)
ابن عطية ج الوجيز لإلمام  والمحرر  القاسمي ج 526،  525صـ    2بعدها،    5، وتفسير 

بعدها   2٩0صـ   البحوث  وما  مجمع  بإشراف  العلماء  من  لمجموعة  الوسيط  والتفسير   ،
 وما بعدها.   1617صـ   3اإلسالمية ج
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ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      چ   ه تعاىلاملوضع السابع: قول

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ەئې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

 (.٤٠- ٣٩األنفال: )
في هاتين اآليتين ثالث مرات، فكان   –تعالى    –حيث ُذكر اسم هللا  

مقتضى الكالم أن ُيظهر في األولى وُيضمر في اأُلخريين، لكنه عدل عن  
،  چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۋچ   هره فيهما، فقال:ذلك فأظ

 . چ  ەئې  ى   ى  ائ  ائ  ەئچ     وقال:
 معنى اآليتني:

الحق   دعا  أن  وعال    –بعد  ترك    –جل  إلى  سبق  فيما  المشركين 
ذنوبهم   غفران  بوعدهم  ذلك  على  هم  وحضَّ اإلسالم  في  والدخول  الكفر 

يستجيبوا    -ووعيدهم   لم  النا  -إن  ودخول  هاتين  بالهزيمة  في  وجه  ر، 
المشركين؛   بقتال  إياهم  آمًرا  المسلمين  إلى  الخطاب    يكون   حتىاآليتين 

 ؤذييُ   وال  عقيدته،  ترك   على   ادً أح  أحد   كرهيُ   ال  عقائدهم،  في   اأحرارً   الناس
 (،256البقرة:  )  چ ىئی  جئ    حئ  مئچ  :تعالى  قال  كما  ،ألجلها  عذب ويُ 

؛ وألجل نشر  اأحدً   عليه  كرهون ي  وال  دينهم،  لحرية  يقاتلون   إنما  والمسلمون 
هللا   كلمة  وإعالء  أيًضا  الدين  تمنع    –تعالى    –هذا  التي  الحواجز  بكسر 

هللا   أن  ببيان  اآلية  وُتختم  وجل،  عز  هللا  دين  في  الدخول  من    –الناس 
 (،1)   چې   چبصير بالجميع؛ حيث ُقريء بالياء والتاء في    –تعالى  

 

الحضرمي، وبا1) يعقوب  بالتاء رويس عن  قرأ  القراءتان متواترتان،  ُينظر  (  القراء،  باقي  لياء 
، وإتحاف فضالء البشر في  276صـ    2في القراءات العشر لإلمام ابن الجزري ج  النشر

 .2٩8ءات األربعة عشر لإلمام الدمياطي صـ القرا
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تابوا وأنابوا وتركوا الشر  ثبتهم هللا  والمعنى إن    -تعالى    –ك إلى اإلسالم 
وأموالكم في  أنفسكم  َبْذِلكم  أيًضا على  وأثابكم  وأثابهم عليها،  توبتهم  على 
بالنصر والظفر علي  المسلمين  بعدها  ُتبشر اآلية  ثم  إليه،  سبيله والدعوة 

  (.1كفرهم وطغيانهم )  المشركين إن لم يستجيبوا لدعوة الحق وتمادوا في
 ر يف مقام اإلضمار يف هذا املوضع:السر يف اإلظها

في السر  على  املوضع األول  لعل  المشركين  حّضِ  في  الزيادة   :
اإليمان، والمسلمين على مواصلة الجهاد لنشر دين هللا عز وجل؛ بإظهار  

ين  الزيادة في طمأنة المسلم: ويف الثاني اسم هللا األعظم مع صفة البصر،
هللا   أن  جان   –تعالى    –بإخبارهم  على  يقف  وناصرهم  موالهم  وهو  بهم، 

على   للمسلمين  حّث  وفيه  وعنادهم،  طغيانهم  في  استمروا  إن  أعدائهم 
الُمضي قدًما في طريق الدعوة إلى هللا تعالى، كما أن في ذلك مزيًدا من 
على   ويقبلوا  الكفر  ويتركوا  يرتدعوا،  حتى  للمشركين؛  والتخويف  اإلنذار 

من فيه  لما  إضافة  هلل  اإلسالم،  وجل    –  تعظيم  المهابة    –عز  وتربية 
 وإدخال الروعة في نفوس السامعين؛ مما يحقق غرض اآليتين. 

 
 
 
 
 

 

، والتفسير الوسيط 5٩صـ    3، وتفسير البيضاوي ج220صـ    2( ُينظر تفسير الزمخشري ج1)
الب  مجمع  بإشراف  العلماء  من  جلمجموعة  اإلسالمية  والتفسير  1620صـ    3حوث   ،

الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ج ائق ، وتفسير حد٩8،  ٩7صـ    6الوسيط لإلمام األكبر 
 . ٤21صـ  10الروح والريحان في روابي علوم القرآن للشيخ/ محمد األمين الهرري ج
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املبحث الرابع: مواضع اإلظهار يف مقام اإلضمار يف الربع 
 الثالث من سورة األنفال، وبيان السر فيها.

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   املوضع األول: قوله تعاىل

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ   چ  ڇ

ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک     ڌڌ

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  ک  گ  گ  گ  گ

ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ       ڻں  ں  ڻ  ڻ

ے     ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ    ھھ  ھ  ھ

  ۉۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 (.٤٤ - ٤٢األنفال: ) چې  ې   ې  ې  ى  
الج اسم  ُذكر  فكان  حيث  اآليات،  هذه  في  مرات  ست  )هللا(  اللة 

لكنه عدل عن   الباقي،  الكالم أن ُيظهر في األولى وُيضمر في  مقتضى 
 ذلك فأظهره فيها.

 معنى اآليات:
الحق   وتعالى    –ُيذكر  وسلم    –سبحانه  عليه  هللا  صلى  نبيه 

من  القريب  بالجانب  نزلوا  فقد  بدر؛  يوم  عليهم  ومنِّه  بفضله  والمسلمين 
لمالقاتها المدي خرجوا  التي  والعير  البعيد،  بالجانب  المشركون  ونزل  نة 

  –جل في عاله    –بمكان أسفل منهم على بعد ثالثة أميال، ويبين الحق  
يق من اآلخر فلم يحدث اللقاء، لكن أنهم لو تواعدوا للحرب لَتَهّيب كل فر 

يكون سبًبا في إحقاق    –تعالى    –إرادة هللا   ذلك؛ حتى  قضت أن يحدث 
لحق وإبطال الباطل، وحتى يهلك من هلك من الكفار عن حجة   وبينة  ا

ثم   المؤمنين عن حجة شاهدها وعاينها،  ويعيش من يعيش من  واضحة، 
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في اإليمان وُيَرّهب من الكفر ببيان  اآلية بما ُيَرّغب    -تعالى    –ُيذّيل هللا  
من    أنه سميع عليم بكفر الكافرين وإيمان المؤمنين، ال يخفى عليه شيء

الحق   يبين  ثم  وأفعالهم،  وعال    –أقوالهم  نعمة    –جل  بعدها  اآليتين  في 
أخرى، وهي ما حدث حينما رأي النبي صلى هللا عليه وسلم المشركين قبل  

لك يحتمل الَعَدد أو القوة؛ حتى ُيخبر أصحابه  الغزوة في منامه قلياًل، وذ
أن َأَرى المسلمين قلتهم  فال يهابوا لقاءهم، وال يختلفوا ويتنازعوا، ثم أتبعه ب

َأَرى  الوقت  نفس  وفي  يهابوهم،    وال  َيْضعفوا  ال  حتى  المعركة؛  حال 
ذلك   يكون  حتى  أثناءها؛  وكثرتهم  المعركة،  قبل  المسلمين  قلة  المشركين 

أراده هللا  من عوام الذي  النصر  ليتحقق    -تعالى    -ل  القليلة؛  الفئة  لهذه 
وإب الحق  إحقاق  وهو  الغزوة،  من  هللا  الغرض  دين  وإظهار  الباطل،  طال 

 .(1)عزوجل 
 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذه اآليات:

ممـــا ســـبق يتضـــح أن ســـياق اآليـــات يـــدور فـــي مقـــام االمتنـــان وبيـــان 
علـــى نبيـــه صـــلى هللا عليـــه وســـلم والمســـلمين؛  –الى تعـــ –عظـــيم فضـــل هللا

َددهم  –حيــث نصــرهم  َددهم وعــُ ، وال شــك علــى مشــركي قــريش –مــع قلــة عــَ
سـبحانه وتعـالى  –أن اإلظهار هنا أنسب للمقام من اإلضـمار، ولـذلك آثـر 

لمـا فيـه مـن مزيـد تفخـيم  أن يذكر اسمه األعظم دون غيره من األسـماء؛  –
وتعظـيم هــذه الــنعم؛ ممـا يســتدعي مزيــًدا مـن الشــكر عليهــا، إضـافة لمــا فيــه 

المهابـــة فـــي  وإدخـــال الروعـــة، وتربيـــة –عـــز وجـــل  –مـــن مزيـــد تعظـــيم هللا 
 نفوس السامعين؛ مما يساعد في تحقيق مقاصد اآليات.

 

، وتفسير  وما بعدها  213صـ    2( ُينظر زاد المسير في علم التفسير لإلمام ابن الجوزي ج1)
ج سيد   6صـ    10المراغي  محمد  الدكتور/  األكبر  لإلمام  الوسيط  والتفسير  بعدها،  وما 
ا بعدها وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن  وم  105صـ    6طنطاوي ج

 وما بعدها.  13صـ   11للشيخ/ محمد األمين الهرري ج
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ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   چ   املوضع الثاني: قوله تعاىل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ۇئ  ۇئ وئ  

ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀ ڀ   پ پ  پ ٻ  پ  

ڦ  ڦ    ڦٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڍ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڳگ   ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ   گ     گ

ہ  ہ      ہ     ۀں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ڱ   ڱ  ں

 (.٤٩ - ٤٥األنفال: ) چھ  ے ہ  ھ  ھ  ھ 
اسم هللا   ُذكر  تسع مرات، وكان    -تعالى    -حيث  اآليات  في هذه 

لكنه   اخلامس، والسابع، والتاسع،  المواضع:قتضى الكالم أن ُيضمر في  م
ڳ  چ    ، وقالچڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  عدل عن ذلك فأظهره  فيها، فقال

باقي   ، أماچھ  ھ  ھ   ھ  چ  ، وقال      چڳ  ڳ
في  املواضع كما  )ورسوله(  عليه  لُيعطف  إما  اإلظهار،  املوضع   فيتعين 
عو   الثاني، يتوهم  لئال  هللا  وإما  لغير  الضمير  فيد  كما  بقية   تعالى، 
 . املواضع

 معنى اآليات:
الحق   بالثبات    –سبحانه وتعالى    –يأمر  المؤمنين في هذه اآليات 

حتى   الموطن؛  هذا  في  ذكره  من  واإلكثار  الحرب،  في  العدو  مالقاة  عند 
وطاعة   بطاعته،  يأمرهم  كما  أعدائهم،  على  والَظَفر  النصر  لهم   يتحقق 

الفشل  رسوله صلى   إلى  المؤدي  هللا عليه وسلم، ويحذرهم من االختالف 



433 

 

 
 )دراسة نظرية تطبيقية على سورة األنفال(  اإلظهار يف مقام اإلضمار وأسراره 

  

  

عل عدوهم  وظهور  دولتهم  وذهاب  الحق  والضعف  ينهاهم  ثم  جل   –يهم، 
عاله   عن    –في  الشيطان  صدهم  الذين  بالكافرين  الَتَشّبه  عن  ذلك  بعد 

ين   السبيل الحق، فخرجوا من مكة غروًرا وتظاهًرا بالشجاعة والحمية صادِّ
ُمحيط بكل ما يعملونه،  –تعالى  -ثم ُذيلت اآلية ببيان أنه  عن سبيل هللا،

وهو وَكبيره،  و   َصغيره  والمسيء مجازيهم  بإحسانه،  المحسن  غيرهم، 
الحق   ُيذكِّر  ثم  الشيطان من    –سبحانه    –بإساءته،  به  قام  بما  المؤمنين 

عليكم،  بالنصر  منَّاهم  حيث  حربكم؛  على  الكافرين  من  جنوده  تحريض 
ين ُيحتمل أن يكون حسًيا أو معنوًيا، وبهما قال المفسرون، لكن وهذا التزي

الفئتان تراءت  حينما  ولَّى    الشيطان  المالئكة  من  به  هللا  أمدكم  ما  ورأى 
  –مدبًرا، وقال للكافرين: إني بريء منكم؛ فقد رأيت ما لم تروا من تأييد هللا 

هللا    –تعالى   يعذبني  أن  أخاف  وإني  يوم  ق  –تعالى    –للمؤمنين،  بل 
أنه   ببيان  اآلية  ُتختم  ثم  عصاه    –تعالى    –القيامة،  لمن  العقاب  شديد 

لبقية  وأعرض عن ذكره و  ُيحتمل أن يكون حكاية  اّتباع هداه، وهذا الكالم 
المنافقين حينما   كالم الشيطان أو مستأنف، ثم ُتصور اآلية األخيرة حال 

رد كيهم    –عز وجل    –كانوا يرمون المسلمين بالغرور والكبرياء، لكن هللا  
هللا   على  توكلوا  ألنهم  وذلك  أعدائه؛  على  أولياءه  ونصر  نحرهم،    –في 

 .(1) العزيز الذي ال ُيغلب، الحكيم في كل أفعاله وتصرفاته  –جل عز و 
  

 

وما    226صـ    2فسير الزمخشري جوما بعدها، وت   2٤صـ    2( ُينظر تفسير السمرقندي ج1)
وما بعدها، وتفسير البيضاوي    535صـ    2بعدها، وتفسير ابن عطية: المحرر الوجيز ج

وما بعدها، والتفسير الوسيط لإلمام األكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي    61صـ       3ج
 وما بعدها.  112صـ  6ج
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 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذه اآليات:
ين  المبالغة في تهديد الكافرين وطمأنة المسلم  اخلامس  لعل السر في

تعالى    –وتحذيرهم من سلوك طريق الكافرين؛ عن طريق تأكيد إحاطة هللا  
فلتعظيم السبب   وأما يف السابع  بكل شيء؛ مما يستتبع مجازاته للجميع،  –

المشركين   من  أتباعه  وترك  عقبيه،  على  الشيطان  نكص  أجله  من  الذي 
ين ببيان أنه  وفرَّ هارًبا أمام الحق وأهله، وفي ذلك تهديد ووعيد شديد للكافر 

لن يغني عنهم أحد من هللا شيًئا، وفيه طمأنة كبيرة ألهل الحق ببيان أنه  
 -ظيم وتفخيم سبب نصر هللا لتع  ويف التاسع  معهم، وناصرهم، –تعالى  –

عز    –لحزبه على حزب الشيطان، وهو صدق التوكل على هللا    –تعالى  
واآلخرة؛  –وجل   الدنيا  في  دائًما  النصر  يقابله  العزيز   الذي  تعالى  ألنه 

الغالب الذي ال يقهر، الحكيم في كل أفعاله وتصرفاته، إضافة لما في هذه 
إدخال الروعة وتربية المهابة في  و   –عز وجل    –المواضع من تعظيم هللا  

 نفوس السامعين؛ حتى يتحقق المقصود من اآليات.
  ۇئەئ  وئ  وئ  ەئى  ائ  ائچ  املوضع الثالث: قوله تعاىل

ٱ  ٻ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ېئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ۇئ         ۆئ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ

     ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ ٹ   ٹ

 (.٥٤ - ٥٢األنفال: ) چڃ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄڦ  ڄ  ڄ  ڄ
هللا   اسم  ُذكر  فكان    –تعالى    –حيث  ست مرات،  اآليات  في هذه 

يُ  أن  الكالم  عن  مقتضى  عدل  لكنه  الباقي،  في  وُيضمر  األول  في  ظهر 
ذلك فأظهره فيها كلها، وقد جاء في كل المواضع باسم هللا األعظم )هللا(  

 إال الموضع األخير فباسم )الرب(. 
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 معنى اآليات:
  –في هذه اآليات أن شأن مشركي مكة    –جل وعال    –يبين الحق  

هللا صلى  ورسوله  باهلل  كفرهم  على  استمرارهم  وتكذيبهم  في  وسلم،  عليه   
ووحدانيته   قدرته  على  الذين    –بالدالئل  السابقة،  واألمم  فرعون  قوم  شأن 

تعالى    –أخذهم بسبب ذنوبهم وكفرهم وعنادهم، وأكد هذا المعنى ببيان أنه  
أحد، ش  – يغلبه  لمن خرج عن طاعته وأصر على  غالب ال  العقاب  ديد 

ته في خلقه، وهي أن ما يحل  سن  –سبحانه وتعالى   –كفره وعناده، ثم بين 
بدَّ  ألنهم  أنفسهم؛  بسببهم  يكون  إنما  أخروي  أو  دنيوي  عذاب  من  لوا بهم 

عذاًبا بعد أن كانت نعيًما،   –تعالى    –وغيروا ِنَعم هللا عليهم، فغيرها هللا  
بقوم    -في تكذيبهم بنعم هللا وعدم وفائهم بحقوقها    -مكة    ثم يشبه مشركي

السابقة،   واألمم  هذا  فرعون  ويؤكد  والعذاب،  الهالك  عاقبتهم  أن  ويبين 
يسمع ويعلم كل شيء سواء أكان َظاهًرا أم    –تعالى    –المعنى بتقرير أنه  

 الرسل  أدلة  عليه   قامت   ما  جحد ب  كفرهم  بيان  فى  :األول والدأب   َخفًيا،
قد استحقوا  و  بالعبادة، إفراده ووجوب  هللا وحدانية منعليهم الصالة والسالم 

  تعالى   -  بحقه  يتعلق  فيما  وعادة  دأب   فهو  اآلخرة،  يف  إياهم  هللا  تعذيب   به
 ء ييبتد   الذي  به  الكفر  على  الدائم  الجزاء  وفى  وصفاته،  ذاته  حيث   من  -

  ربهم   بآيات   تكذيبهم  فى  :الثاني والدأب  ،النار  بدخول  وينتهى  بالموت 
عليهم   الرسل  تكذيب   ذلك  فى   ويدخل  لهم،  المربي  هو  إنه   حيث   من  ونعمه

والسالم  الص وقد   ببعثتهم،  المتعلقة  النعم  وكفر  وإيذائهم  وعنادهمالة 
 .(1)  الدنيا فى وعذابهم حالهم تغيير ذلك على استحقوا

 

ج1) الواحدي  لإلمام  الوسيط  التفسير  ُينظر  السمعاني    وما  ٤66صـ    2(  وتفسير   بعدها، 
 10، وتفسير المراغي ج6٤،  63صـ    3وما بعدها، وتفسير البيضاوي ج  272صـ    2ج

البحوث   وما   16صـ   مجمع  بإشراف  العلماء  من  لمجموعة  الوسيط  والتفسير  بعدها، 
 وما بعدها.  1635صـ   3اإلسالمية ج
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 اآليات:السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذه 
ارتكبه  الذي  الجرم  تعظيم  هو  ذلك  في  السر  أن  سبق  مما  يتضح 

بت أنبياءها عليهم الصالة  هؤالء المشركين ومن سبقهم من األمم التي كذ 
عقاب هللا   استحقت  بسببه  والذي   ، وجل    –والسالم  يتضح    –عز  وذلك 

وإن  ،  مع املوضع األول  اللذين يتشابهان  يف املوضعني: الرابع والسادس  جلًيا
كان في األول استعمل اسم الجاللة )هللا( لمناسبته لجحودهم األدلة على 

اسم  –تعالى    –وحدانيته   السادس  لنعمه    وفي  لمناسبته جحودهم  )الرب( 
األمم   أصاب  ما  وتهويل  تعظيم  من  فيها  ما  ذلك  إلى  ُيضاف  تعالى، 
تهديد   من  فيها  وما  وعنادهم،  كفرهم  جزاء  وهالك  عذاب  من  السابقة 

ركي قريش أن يصيبهم مثل ما أصاب من سبقهم، وكذا التأكيد وذلك لمش
جلًيا فيها  ،  من املواضع األخرى  يتضح  لما  هللا  إضافة  تعظيم  عز    –من 

الروعة وتربية المهابة في نفوس السامعين؛ مما يؤيد ما    –وجل   وإدخال 
 سبق ذكره. 
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الربع املبحث اخلامس: مواضع اإلظهار يف مقام اإلضمار يف 
 الرابع من سورة األنفال، وبيان السر فيها.

ی  ی   ی  ی  جئ  حئ    چ  املوضع األول: قوله تعاىل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  مب  ىب   جب  حب  خب    يئ مئ  ىئ

ٿ    ٿ     ٿ پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  پپ

  ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ

 (.٦٣ - ٦١األنفال: ) چڄ   ڄ   ڄ  ڄ  
ُذكر اسم هللا   في هذه اآليات ثالث مرات، فكان    –تعالى    –حيث 

وقد ُأضمر   مقتضى الكالم أن ُيضمر فيها؛ ألنه سبق له ذكر قبل ذلك،
في ثالثة مواضع متفرقة بعد كل موضع من مواضع اإلظهار، لكنه عدل  

 عن ذلك فأظهره فيها كلها. 
 معنى اآليات:

نبيه صلى هللا عليه وسلم والمسلمين في    –تعالى    –بعد أن أمر هللا  
اآلية السابقة بإعداد ما يستطيعونه من أشكال القوة؛ حتى ُيرهبوا أعداءهم، 

ره صلى هللا عليه وسلم بالميل إلى المسالمة والمصالحة إذا  أردف ذلك بأم
وأال  وتعالى،  سبحانه  عليه  بالتوكل  بأمره  ذلك  أكد  ثم  لها،  أعداؤه  مال 

ألنه    وغدرهم؛  وكيدهم  مكرهم  ألقوالهم،   –تعالى    –يخشى  السميع  هو 
العليم بأحوالهم، واآلية عامة وليست منسوخة على األرجح، ثم شجع نبيه  

  - عليه وسلم على السير في طريق الصلح حتى لو أراد األعداء صلى هللا
المخادعة والمراوغة؛ فإنه حسبه وكافيه وناصره   -بإظهار الميل إلى السلم 

وا بغير  تعالى  بنصره  أيده  حيث  بنصره  عليهم؛  أيَّده  فقد  وبواسطة،  سطة 
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فصاروا    -بعد أن حبب إليهم اإليمان وزينه في قلوبهم    -وأيَّده بالمؤمنين  
تعالى    –كالنفس الواحدة، بعد أن كانوا متفرقين متنازعين، ولوال فضل هللا  

وكرمه ما استطاع النبي صلى هللا عليه وسلم أن يؤلف بين قلوبهم حتى   –
األرض   في  ما  أنفق  أنه  لو  ببيان  اآليات  ُختمت  ثم    –تعالى    –جميًعا، 

 .(1)غالب في ملكه وسلطانه، حكيم في كل أفعاله وتصرفاته 
 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذه اآليات:

لعل السر في ذلك هو َبّث روح الطمأنينة في قلوب المسلمين؛ حتى  
ع بيان  وأيًضا  تعالى،  هللا  بنصر  وثقتهم  يقينهم  هللا  يزداد  فضل    –ظيم 

على نبيه صلى هللا عليه وسلم والمسلمين؛ حين ألَّف بين قلوبهم    –تعالى  
صر على أعدائهم، وال شك أن إظهار اسم الجاللة، وإيثار اسم  ووعدهم بالن

األعظم فيه من ترسيخ وتقوية هذه المعاني ما ال يكون مع    –تعالى    –هللا  
هللا   تعظيم  من  فيها  لما  إضافة  وجل    –إضماره،  الروعة    –عز  وإدخال 

 وتربية المهابة في نفوس السامعين؛ مما يؤيد ما سبق ذكره.
  

 

  7٩صـ    2إلمام الماوردي ج، والّنكت والعيون ل30،  2٩صـ    2( ُينظر تفسير السمرقندي ج1)
 ٤783صـ  8وما بعدها، وتفسير الشعرواي ج  65صـ    3وما بعدها، وتفسير البيضاوي ج

 1٤٤صـ    6ها، والتفسير الوسيط لإلمام األكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي جوما بعد
 وما بعدها. 
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ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ   : قوله تعاىلاملوضع الثاني

ھ  ے    ھۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ  ۀڻ  ڻ  ڻ

 (.٦٦األنفال: ) چۇ  ۇ  ۆ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ
هللا   اسم  ُذكر  اآلية    -تعالى    -حيث  هذه  فكان  في  مرات،  ثالث 

مقتضى الظاهر  أن ُيضمر فيها؛ حيث سبق ذكره مظهًرا قبل ذلك، لكنه  
 عدل عن ذلك فأظهره. 

 عنى اآلية:م
نبيه صلى هللا عليه وسلم في اآلية التي قبلها    -تعالى    –أمر هللا  

بَتْحفيز وَتْحريض المؤمنين على القتال بشتى الطرق، وأخبره أن العشرين  
سلمين يستطيعون أن يهزموا مائتين من المشركين؛ ألن  الصابرين من الم

هللا   بحقوق  جهالء  قوم  يقا   –تعالى    –المشركين  غير  عليهم،  على  تلون 
ثبات   يستوجب  مما  المسلمين،  بخالف  كالبهائم،  ثواب  وطلب  احتساب 
الواحد للعشرة، وقد كان ذلك أول األمر حينما كان عدد المسلمين قلياًل، ثم  

في التخفيف  فأمر هللا    جاء  اآلية  لالثنين،    -تعالى    -هذه  الواحد  بثبات 
ن يتغلبوا على المائتين  وأخبر أن المائة الصابرة من المسلمين يستطيعون أ 

وكذا األلف على األلفين، ثم ُختمت اآلية ببيان أن ذلك يكون وفق مشيئة  
وأنه    –تعالى    –هللا   الصابرين    –تعالى    -وإرادته،  المسلمين  مع  يقف 

 .(1) تمسكين بدينهم وعقيدتهم الم

 

دها،  وما بع 505صـ   15، وتفسير الرازي ج235،  23٤صـ  2( ُينظر تفسير الزمخشري ج1)
ج حيان  أبي  لإلمام  المحيط  القاسمي    3٤٩8صـ    5والبحر  وتفسير  بعدها،   وما 

لوسيط لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث  وما بعدها، والتفسير ا  322صـ    5ج
 وما بعدها.  16٤5صـ  3اإلسالمية ج
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 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذه اآلية:
ت تخفيًفا على هذه األمة اإلسالمية، يتضح مما سبق أن اآلية ورد 

بيان فضل هللا   مقام  أن    –تعالى    -فالمقام  وال شك  مّنته عليها،  وعظيم 
اإلظهار أدخل في هذا الباب من اإلضمار، إضافة إلى التأكيد على تحقق  

بمنهجه،   –تعالى    –وعد هللا   التزموا  بالنصر على أعدائهم إن    للمسلمين 
ضافة لما فيه من تعظيم هلل عزو جل، وتربية  وصبروا عند لقاء عدوهم، إ 

 المهابة وإدخال الروعة في نفوس السامعين، مما يتفق  مع المقام. 
ۈ  ۈ      ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ   املوضع الثالث: قوله تعاىل

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ەئې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ېۉ  ې  ې

ۆئ  ۆئ      ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  حب   خب  مب  ىب  يب     جب ىئ  يئ  مئ حئجئ  

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ٹٿ

 (.٧١ - ٦٧األنفال: )  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ
ُذكر هللا    حيث  فكان   –تعالى    –اسم  تسع مرات،  اآليات  هذه  في 

الكالم أن ُيظهر في لكنه عدل عن    مقتضى  الباقي،  األولى وُيضمر في 
 ذلك فأظهره فيها كلها.

 سبب نزول اآليات الثالث اأُلول:
قال: قال   –رضي هللا عنهما    –  بن َعبَّاسٍ أخرج اإلمام مسلم عن ا

   فلما َأَسُروا اأْلَُساَرى قال رسول َّللاَِّ عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: "
ِ    :فقال أبو َبْكرٍ   ؟َرْوَن في َهؤاَُلِء اأْلَُساَرى ما تَ   :أِلَِبي َبْكٍر َوُعَمرَ  يا َنِبيَّ َّللاَّ

َأَرى َأْن َتْأُخَذ منهم ِفْدَيًة َفَتُكوُن لنا ُقوًَّة على اْلُكفَّاِر    ،ُهْم َبُنو اْلَعمِّ َواْلَعِشيَرةِ 
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  ؟بن اْلَخطَّابِ اما َتَرى يا   :  َسى هللا َأْن َيْهِدَيُهْم ِلإْلِْساَلِم فقال رسول َّللاَِّ َفعَ 
ِ ما َأَرى الذي َرَأى أبو َبْكرٍ  :قلت  َوَلِكنِّي َأَرى َأْن ُتَمكِّنَّا   ،اَل وهللا يا َرُسوَل َّللاَّ

َوُتَمكِّنِّي من ُفاَلٍن    ،َب ُعُنَقهُ َفُتَمكَِّن َعِليًّا من َعِقيٍل َفَيْضرِ   ،َفَنْضِرَب أَْعَناَقُهمْ 
فهوى رسول   ،فإن َهؤاَُلِء َأِئمَُّة اْلُكْفِر َوَصَناِديُدَها  ،َنِسيًبا ِلُعَمَر َفَأْضِرَب ُعُنَقهُ 

َبْكرٍ     َّللاَِّ  أبو  َيْهَو ما قلت   ،ما قال  فإذا   ،ولم  ِجْئُت  اْلَغِد  فلما كان من 
ِ َأْخِبْرِني من َأيِّ    :قلت   ،وأبو َبْكٍر َقاِعَدْيِن َيْبِكَيانِ     رسول َّللاَِّ  يا َرُسوَل َّللاَّ

َتْبِكي   َوَصاِحُبكَ َشْيٍء  َبَكْيتُ   ، أنت  ُبَكاًء  َوَجْدُت  ُبَكاًء   ،َفِإْن  َأِجْد  لم  َوِإْن 
ِلُبَكاِئُكَما رس  ، َتَباَكْيُت  َّللاَِّ فقال  َأْصَحاُبَك   :  ول  َعَليَّ  َعَرَض  ِللَِّذي  َأْبِكي 

اْلِفَداءَ  َأْخِذِهْم  َجَرِة    ،من  الشَّ َأْدَنى من هذه  َعَذاُبُهْم  َعَليَّ  ُعِرَض  َجَرٍة شَ )لقد 
ۈ  ۈ      ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  چ     عز وجل   َوَأْنَزَل هللا    (،   َقِريَبٍة من َنِبيِّ َّللاَِّ 

  چ مئ ی  ی     ی  جئ  حئ  چ  إلى َقْوِلهِ     چ  ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
  .(1)"األنفال َفَأَحلَّ هللا اْلَغِنيَمَة لهم 

 معنى اآليات:
الحق   عاله    –ُيعاتب  في  وسلم  –جل  عليه  هللا  صلى  على    نبيه 

موافقة منه لرأي أبي بكر    -قبول الفداء في ُأسارى بدر من مشركي قريش  
الذي يظهر منه رغبتهم في أموال الفداء، ومخالفته لرأي   -رضي هللا عنه  

لما   منهم  انتقاًما  أعناقهم؛  بضرب  عليه  أشار  الذي  عنه  هللا  رضي  عمر 
  –تعالى    –ق  م والمسلمين، ثم يبين الحصنعوه بالنبي صلى هللا عليه وسل

أن ُعذرهم هو عدم ورود أمر منه في هذا الشأن، ثم أباح لهم أن يأخذوا 
األموال التي حصلوا عليها من المشركين سواء أكانت أموال الفداء أم هي  

 

اد باب اإلمد  –كتاب الجهاد والسير    –( جزء من حديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه  1)
 . 1385صـ  3( ج1763حديث رقم ) –بالمالئكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 
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الحق   يأمر  ثم  المفسرين،  بين  خالف  على  وعال    –والغنائم  نبيه    –جل 
كين، ُيَبّشرهم بأموال خير  ّشر وُيْنذر هؤالء المشر صلى هللا عليه وسلم أن ُيبَ 

مما ُأخذ منهم ومغفرة ورضوان منه إن تركوا ما هم عليه من كفر وعناد،  
في   والخسران  بالهزيمة  وُينذرهم  وسلم،  عليه  صلى هللا  وبرسوله  به  وآمنوا 
الدنيا واآلخرة إن استمروا على كفرهم وعنادهم، وفي ذلك بشارة للمسلمين  

 .(1)ل، وإظهار هذا الدين صر، وإعالء كلمة هللا تعابالن
 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذه اآلية:

في  ذلك  في  السر  تعظيم  :  املواضع: الثاني والثالث والرابع  لعل 
وتهويل قبول الفداء من اأُلسارى، وبيان أنه كاد أن سبًبا لعذابهم لو أتاهم  

تعالى    –هللا  ما ُيبين الواجب عليهم تجاه األسرى، وال شك أن إظهار اسم  
بيان  :  ويف املوضعيني التاليني  فيها أبلغ وأوقع في النفوس من إضماره،  –

نبيه صلى هللا    –تعالى    –عظيم فضل هللا   عليه وسلم والمسلمين؛ على 
فإن إظهار    أما يف املواضع الباقية  حيث عفا عنهم وأحل لهم أموال الفداء، 

هللا   و   –تعالى    –اسم  ووعيده  لوعده  تأكيد  لهؤالء  فيه  وِإْنذاره  َتْبشيره 
فيه،  يسيرون  الذي  الطريق  في  النظر  إعادة  على  يحّثهم  مما  المشركين؛ 

بالنصر   تأكيد على وعده  فيه  أن  الدين؛ حتى كما  ذلك  للمسلمين وإعالء 
تطمئن قلوبهم ويثقوا بموعود هللا عز وجل، إضافة لما في هذه المواضع  

هللا   تعظيم  وجل    –من  الروع  –عز  نفوس  وإدخال  في  المهابة  وتربية  ة 
 السامعين؛ حتى يتحقق المقصود من اآليات. 

 

     15وما بعدها، وتفسير الرازي ج  551صـ    2عطية ج  ( ُينظر المحرر الوجيز لإلمام ابن 1)
، وتفسير 32٩وما بعدها، والتسهيل لعلوم التنزيل لإلمام ابن جزي الكلبي صـ    507صـ  

 وما بعدها.   35صـ  10عدها، وتفسير المراغي جوما ب  ٤18صـ  3النيسابوري ج
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وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ   املوضع الرابع: قوله تعاىل

  حئىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی   جئ    ىئ      ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 (.٧٥األنفال: ) چمئ    ىئ  يئ  جب  حب
في هذه اآلية مرتين، فكان مقتضى    –تعالى    –حيث ُذكر اسم هللا  

أن ذلك   الكالم  عن  عدل  لكنه  الثانية،  في  وُيضمر  األولى  في  ُيظهر 
 . چمئ    ىئ  يئ  جب  حب   چ  فأظهره، فقال
 معنى اآلية:

الحق   وجل    –بين  المهاجرين    –عز  فضل  السابقة  اآليات  في 
واألنصار، ووجوب مواالة بعضهم بعًضا، ونهى عن مواالة الكافرين، وقد  

وتعالى    –استثنى   المواال  –سبحانه  وجوب  لم  من  الذين  المسلمين  ة 
هجرتهم   بعد  أنهم  فبين  اآلية؛  هذه  في  الهجرة  في  رغبهم  ثم  ُيهاجروا، 

األحكام السابقة، ثم أتبع ذلك  سيصيرون ضمن المهاجرين واألنصار في  
وصدقة،  بر،  من:  شيء،  كل  في  ببعض  َأْولى  األرحام  ُأولي  أن  ببيان 

قد   –تعالى    –أن هللا    ونصر، وميراث ... إلخ، وُتختم اآلية والسورة ببيان
في  وال  األرض  في  ذرة  مثقال  عنه  َيْعزب  فال  علًما،  شيء  بكل  أحاط 

ورة أحكاًما متعددة، وهو أعلم وأدرى  السماء، فلذلك شرع لعباده في هذه الس
 خن  حن  ُّٱ  بما َيْصلح وُيصلح عباده في الدنيا واآلخرة، مصداًقا لقوله تعالى

 .(1)( 1٤الملك: ) َّ ىه مه جه ين ىن من

 

ال1) القاهر  والسور لإلمام عبد  تفسير اآلي  في  الدرر  ُينظر درج  ،  7٤5صـ    1جرجاني ج( 
الوجيز لإلمام ابن عطية ج التفسير 557،  556صـ    2والمحرر  ، وزاد المسير في علم 

ج الجوزي  ابن  ا22٩صـ    2لإلمام  لإلمام  التنزيل  لعلوم  والتسهيل  الكلبي  ،  جزي   بن 
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 السر يف اإلظهار يف مقام اإلضمار يف هذه اآلية:
يتضح مما سبق أن السر في ذلك هو تأكيد ما سبق في هذه السورة  
شيء،   بكل  محيط  خبير  عالم  من  إال  تصدر  لم  أنها  ببيان  أحكام؛  من 

وإدخال الروعة وتربية المهابة    –عز وجل   –إضافة لما فيه من تعظيم هللا  
حقق المقصود من اآليات، وال شك أن إظهار  في نفوس السامعين؛ حتى يت 

األعظم في هذا المقام َأْولى من إضماره؛ لما يترتب    –تعالى    –  اسم هللا 
واألوامر   األحكام  هذه  امتثال  على  المخاطبين  َحّض  مزيد  من  عليه 

 اإللهية.  
  

 

 وما بعدها.   ٤٤صـ  10، وتفسير المراغي ج330، 32٩صـ 
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 اخلامتة
أزهاره   من  وقطفت  الشيِّق،  الموضوع  هذا  رحاب  في  ُطفت  أن  بعد 

سوا إلى  اليانعة،  أخلص  أن  أستطيع  التطبيقية،  أو  النظرية  بالدراسة  ء 
 اآلتية: النتائج

أن موضوع اإلظهار في مقام اإلضمار من األهمية بمكان،  األوىل: 
 الكريم. ودراسته مما ُيظهر مظهًرا من مظاهر إعجاز القرآن 

القاصر    –أنه    الثانية: علمي  حدود  هذا   –في  دراسة  تتم  لم 
 ة على جميع سور القرآن الكريم. الموضوع دراسة تطبيقي

أن أئمتنا من العلماء والمفسرين قد عنوا بهذا اللون، لكن لم   الثالثة:
الكريم   القرآن  في  مواضعه  جميع  علمي    –يتناولوا  حد  في    –على  بل 

 بعضها. الغالب أشاروا إلى
أن غالب أسرار اإلظهار في مقام اإلضمار تتعلق بسياق    الرابعة:
 موضع اإلظهار، وتتعلق أيًضا باالسم المظهر. اآلية أو اآليات 

التطبيقية    اخلامسة: الدراسة  في  تناولتها  التي  المواضع  أغلب  أن 
هللا   اسم  بإظهار  تتعلق  األنفال  زيادة    واحلكمة يف ذلك:  تعالى،  –لسورة 

هللا  تعظي  وجل    –م  نفوس    –عز  في  المهابة  وتربية  الروعة  وإدخال 
 أسرار تتجلى في مواطنها.السامعين؛ إضافة لما فيه من 

وُيقسم    ولذلك فإني أقرتح الموضوع،  هذا  لدراسة  مشروع  ُيقام  أن 
تطبيقية  دراسة  بعمل  ويقوموا  المواضع،  حسب  الباحثين  من  عدد  على 

 آخره.  شاملة لمواضعه من أول القرآن إلى
الباحثون بمثل هذه الموضوعات البالغية التي   ُيعنى  كما أقترح أن 

 ز القرآن الكريم. تبرز وجوه إعجا
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 املصادر واملراجع
  أحمد   الدين  شهابلإلمام    إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، - 1

،  (هـ1117:  المتوفى)  بالبناء  الشهير  الدمياطّي،  الغني  عبد  بن   محمد  بن
  –م 2006لبنان، الطبعة الثالثة  –تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية 

 هـ. 1٤27
الدين    قان يف علوم القرآن،اإلت - 2 جالل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  لإلمام 

)المتوفى:   الهيئة  ٩11السيوطي  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  هـ(، 
 م.  1٩7٤ -هـ 13٩٤المصرية العامة للكتاب، 

  الناصري   أحمد  مطلوب  حمدأل  ،املعاني - البالغة - الفصاحة بالغية، ساليبأ - 3
الطبعة:  الكويت  –  المطبوعات  كالةو ،  الرفاعي  الصيادي   األولى، ، 

 . م  1٩80
  الواحدي   محمد   بن  أحمد   بن   علي  الحسن  يأبلإلمام    أسباب النزول، - 4

  المحسن  عبد  بن  عصام ، تحقيق:  (هـ٤68:  المتوفى )   الشافعي  النيسابوري 
 1٩٩2  -  هـ  1٤12  الثانية،:  الطبعة،  الدمام   –  اإلصالح  دار،  الحميدان 

 . م 
  بن   علي  بن  قريب  بن   الملك   عبد   سعيد  أبو  األصمعيلإلمام    األصمعيات، - 5

أ( هـ216:  المتوفى)   أصمع تحقيق:    السالم   عبد   -  شاكر  محمد  حمد ، 
 . م 1٩٩3 السابعة،:  الطبعة، مصر – المعارف دار ،  هارون  محمد

لإلمام أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن    اإليضاح يف علوم البالغة، - 6
القزو  الدين  )المتوفى:  عمر جالل  الشافعي  تحقيق: محمد  73٩يني  هـ(، 

 بيروت ، الطبعة: الثالثة.  –عبد المنعم خفاجي، دار الجيل 
لإلمام أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن    البحر احمليط يف التفسري، - 7

)المتوفى:  يو  األندلسي  الدين  أثير  حيان  ابن  تحقيق:  7٤5سف  هـ(، 
 هـ.  1٤20ت، بيرو  –صدقي محمد جميل، دار الفكر 
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لإلمام  أبي العباس أحمد بن محمد        البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد، - 8
)المتوفى:   الصوفي  الفاسي  األنجري  الحسني  عجيبة  بن  المهدي  ابن 

كتور/ أحمد عبد هللا القرشي رسالن، حسن عباس  هـ(، تحقيق: الد122٤
 هـ.  1٤1٩القاهرة،  –زكي 

لإلمام أبي عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا    قرآن،الربهان يف علوم ال - 9
)المتوفى:   دار  7٩٤الزركشي  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  هـ(، 

الطبع وشركائه،  الحلبي  البابى  عيسى  العربية  الكتب  األولى،  إحياء  ة: 
 م.  1٩57 -هـ 1376

لميداني الدمشقي  للدكتور/ عبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة ا  البالغة العربية، - 10
القلم  1٤25)المتوفى:   بيروت(،    –دمشق(، )الدار الشامية    -هـ(, )دار 

 م.  1٩٩6  -هـ  1٤16الطبعة: األولى، 
  الرّزاق  عبد  بن   الفيض محّمد  يأبلإلمام    ،القاموس جواهر من العروس تاج - 11

 . الهداية دار، (هـ1205: المتوفى)  الزَّبيدي  بمرتضى،  الملّقب  الحسيني،
لإلمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن    التحرير والتنوير، - 12

بيروت،    -هـ(، مؤسسة التاريخ العربي  13٩3عاشور التونسي )المتوفى:  
 م.  2000  -هـ  1٤20الطبعة: األولى، 

لإلمام أبي القاسم، محمد بن أحمد بن عبد هللا،          التسهيل لعلوم التنزيل، - 13
هـ(، تحقيق: الدكتور/ عبد هللا  7٤1الغرناطي )المتوفى:  ابن جزي الكلبي  

األرقم  أبي  بن  األرقم  دار  شركة  األولى،    -الخالدي،  الطبعة  بيروت، 
 هـ. 1٤16

أبي  التفسري البسيط، - 14 علي    لإلمام  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن 
)المتوفى:   الشافعي  النيسابوري  من  ٤68الواحدي  مجموعة  تحقيق:  هـ(، 

جامعة    -ين بجامعة اإلمام محمد بن سعود، عمادة البحث العلمي  الباحث
 هـ.  1٤30اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األولى، 
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السنة    القرآن(، تفسري البغوي )معامل التنزيل يف تفسري - 15 محيي  لإلمام  
)المتوفى:   البغوي  مسعود  بن  الحسين  محمد  وخرج  510أبي  حققه  هـ(، 

سليمان مسلم    -عثمان جمعة ضميرية    -عبد هللا النمر    أحاديثه: محمد
الرابعة،   الطبعة:   ، والتوزيع  للنشر  طيبة  دار    -هـ    1٤17الحرش، 

 م.  1٩٩7
لإلمام ناصر الدين أبي    أسرار التأويل(،تفسري البيضاوي )أنوار التنزيل و - 16

  هـ(، 685سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى:  
العربي   التراث  إحياء  دار  المرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد    –تحقيق: 

 هـ. 1٤18بيروت، الطبعة: األولى،  
  عبد   زيد   يأبلإلمام    (،القرآن تفسري يف احلسان اجلواهرتفسري الثعاليب ) - 17

  محمد ، تحقيق:  (هـ875:  المتوفى )   الثعالبي  مخلوف  بن  محمد  بن  الرحمن
  –  العربي  التراث  إحياء  دار ،  موجودال  عبد  أحمد  عادل   –  معوض  علي

 .هـ 1٤18 - األولى: الطبعة،  بيروت 
  إسحاق  يأبلإلمام    (،القرآن تفسري عن والبيان الكشفتفسري الثعليب ) - 18

  محمد   أبي:  تحقيق،  (هـ٤27:  المتوفى)الثعلبي  إبراهيم  بن   محمد  بنا  أحمد
  العربي   ثالترا   إحياء  دار،  الساعدي  نظير:  وتدقيق  مراجعة، و عاشور   بنا

 . م 2002 - هـ1٤22 األولى:  الطبعة، بيروت -
محمد    تفسري حدائق الروح والرحيان يف روابي علوم القرآن، - 19 للشيخ 

العلوي   األمين األرمي  هللا  عبد  ومراجعة:    بن  إشراف  الشافعي،  الهرري 
بيروت،    -الدكتور/ هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة 

 م.  2001  -هـ  1٤21ولى، الطبعة: األ
لإلمام أبي الحسن عالء    تفسري اخلازن )لباب التأويل يف معاني التنزيل(، - 20

الشيحي   عمر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  علي  بالخازن  الدين  المعروف 
هـ (، تصحيح: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية    13٤1  )المتوفى: 

 بيروت.  –
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هللا    اتيح الغيب = التفسري الكبري(،تفسري الرازي )مف - 21 عبد  أبي  لإلمام 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  

بيروت، الطبعة:    –حياء التراث العربي  هـ(، دار إ 606الرازي )المتوفى:  
 هـ.  1٤20الثالثة، 

ل يف وجوه تفسري الزخمشري ) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاوي - 22
الخوارزمي   التأويل(، الزمخشري  عمر  بن  محمود  القاسم  أبي  لإلمام 

هـ(، تحقيق: عبد الرزاق مهدي، دار إحياء التراث العربي  538)المتوفى:  
 . بيروت –

لإلمام   تفسري أبي السعود )إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم(، - 23
العمادي محمد بن محمد بن م  السعود  )المتوفى:  أبي  هـ(،  ٩82صطفى 

 بيروت.  –دار إحياء التراث العربي  
لإلمام أبي الليث نصر بن محمد بن    تفسري السمرقدني ) حبر العلوم (، - 24

 هـ(.  373لسمرقدني )المتوفى أحمد ابن إبراهيم ا 
لإلمام أبي المظفر منصور بن محمد          تفسري السمعاني )تفسري القرآن(، - 25

هـ(،  ٤8٩ار بن أحمد المروزى السمعاني التميمي )المتوفى:  ابن عبد الجب
الوطن   دار  غنيم،  بن  عباس  بن  وغنيم  إبراهيم،  بن  ياسر    -تحقيق: 

 م. 1٩٩7 -هـ1٤18الرياض، الطبعة: األولى، 
)المتوفى:    تفسري الشعراوي )اخلواطر(، - 26 الشعراوي  متولي  محمد  لإلمام 

 م. 1٩٩7هـ(، مطابع أخبار اليوم، 1٤18
لإلمام محمد بن علي بن محمد بن عبد    تفسري الشوكاني )فتح القدير(، - 27

)المتوفى:   اليمني  الشوكاني  الكلم  1250هللا  دار  كثير،  ابن  دار  هـ(، 
 هـ.  1٤1٤ -، بيروت ، الطبعة: األولى دمشق   -الطيب 

لإلمام أبي جعفر محمد           تفسري الطربي )جامع البيان يف تأويل القرآن(، - 28
هـ(  310ابن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي الطبري )المتوفى:  

هـ   1٤20تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  
 م.  2000 -
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  ي أبلإلمام    تفسري ابن عطية )احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(، - 29
  األندلسي   يةعط   بن  تمام   بن  الرحمن  عبد  بن   غالب   بن  الحق  عبد  محمد

تحقيق:  ( هـ5٤2:  المتوفى)   المحاربي ،  محمد  الشافي  عبد  السالم   عبد، 
 . هـ 1٤22 ، األولى:  الطبعة، بيروت  – العلمية الكتب  دار

محمد    تفسري القامسي )حماسن التأويل(، - 30 بن  الدين  جمال  محمد  لإلمام 
)المتوفى:   القاسمي  الحالق  قاسم  ابن  محمد  1332سعيد  تحقيق:  هـ(، 

العلمية  باس الكتب  دار  السود،  عيون  األولى،    –ل  الطبعة:  بيروت، 
 هـ. 1٤18

متوفى:  للشيخ عبد الكريم بن يونس الخطيب )ال  التفسري القرآني للقرآن، - 31
 القاهرة.  -هـ(، دار الفكر العربي   13٩0

لإلمام أبي الفداء إسماعيل بن    تفسري ابن كثري )تفسري القرآن العظيم(، - 32
هـ(، تحقيق:  77٤ثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  عمر ابن ك

علي   محمد  منشورات  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  شمس  حسين  محمد 
 هـ.  1٤1٩بيروت، الطبعة: األولى،  –بيضون 

  بن   محمد   بن   علي  الحسن   يأبلإلمام    (،والعيون النكت) املاوردي تفسري - 33
:  المتوفى)   بالماوردي  الشهير   البغدادي،   البصري   حبيب   بن  محمد
تحقيق:  (هـ٤50   الكتب   دار ،  الرحيم  عبد   بن  المقصود   عبد   بن   السيد ، 

 . بيروت  – العلمية
،  (هـ1371:  المتوفى)  المراغي  مصطفى  بن   أحمدللشيخ/    تفسري املراغي، - 34

:  الطبعة،  بمصر  وأوالده  الحلبي  البابى   مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة
 . م  1٩٤6 - هـ 1365 األولى، 

نبي    التفسري املظهري، - 35 غالم  تحقيق:  المظهري،  محمد  هللا  ثناء  لإلمام 
 هـ.  1٤12باكستان،   –التونسي، مكتبة الرشدية  

  رضا   علي  بن   رشيد  محمدللشيخ    تفسري املنار )تفسري القرآن احلكيم(، - 36
 م. 1٩٩٩0، للكتاب  العامة المصرية  الهيئة، (هـ135٤:المتوفى)
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لإلمام نظام الدين    غرائب القرآن ورغائب الفرقان(،تفسري النيسابوري ) - 37
القمي   حسين  بن  محمد  بن  )المتوفى:  الحسن  هـ(،  850النيسابوري 

العلمية   الكتب  دار  عميرات،  زكريا  األولى،    –تحقيق:  الطبعة:  بيروت، 
 هـ. 1٤16

لإلمام أبي الحسن    (،اجمليد القرآن تفسري يف الوسيطالتفسري الوسيط ) - 38
أ بن  الشافعي علي  النيسابوري،  الواحدي،  علي  بن  محمد  بن  حمد 
  الموجود،   عبد  أحمد  عادل  /الشيخ :  وتعليق   تحقيقهـ(،  ٤68)المتوفى:  

  / الدكتورو   صيرة،  محمد  أحمد   /الدكتورو   معوض،   محمد   علي  / الشيخو 
  الكتب   دار،  عويس   الرحمن  عبد  /الدكتورو   الجمل،  الغني  عبد  أحمد

 . م1٩٩٤-هـ1٤15 ولى،األ :  الطبعة، بيروت  - العلمية
من    التفسري الوسيط للقرآن الكريم، - 39 مجمع  لمجموعة  بإشراف  العلماء 

األميرية،   المطابع  لشئون  العامة  الهيئة  باألزهر،  اإلسالمية  البحوث 
 م. 1٩73  -هـ 13٩3الطبعة: األولى، 

سيد    التفسري الوسيط للقرآن الكريم، - 40 محمد  الدكتور/  األكبر  لإلمام 
( والنشر  1٤31المتوفى:  طنطاوي  للطباعة  مصر  نهضة  دار  هـ(، 

 الطبعة: األولى.  القاهرة،  -والتوزيع 
 الهروي   األزهري   بن  أحمد  بن   محمد  منصور  يأب لإلمام    ،اللغة تهذيب - 41

تحقيق:  ( هـ370:  المتوفى)   التراث   إحياء  دار،  مرعب   عوض  محمد، 
 . م 2001 األولى،،  الطبعة: بيروت  – العربي

  محمدللدكتور/    (،املعاني علم ملسائل حتليلية دارسة) الرتاكيب خصائص - 42
 . السابعة:  الطبعة، وهبة مكتبة، موسى أبو     محمد

  عبد   بن   القاهر  عبد   بكر  يأبلإلمام    ،ورسوال اآلِي تفسري يف الدُّرر َدْرج - 43
 . (هـ٤71: المتوفى)  الدار   الجرجاني  األصل، الفارسي  محمد بنا  الرحمن

  محمود   محّمد:  وتعليق  ترتيب  ،نياهلذلي لشعراء، لهلذلينيا ديوان - 44
 1٩65  -  هـ  1385،  القاهرة  -  والنشر  للطباعة  القومية  الدار ،  الشنقيطي

 . م 
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  اإلستانبولي   مصطفى  بن  حقي  إسماعيل  الفداء  يأب  للشيخ  روح البيان، - 45
 . بيروت   – الفكر  دار، (هـ1127: المتوفى , ) الخلوتي  الحنفي

  بن   الرحمن   عبد  الفرج  يأب  الدين   جمال لإلمام    ،التفسري علم يف املسري زاد - 46
،  المهدي  الرزاق  عبد، تحقيق:  (هـ5٩7:  المتوفى)   الجوزي   محمد  بن ا  علي
 . هـ  1٤22 ،األولى، الطبعة: بيروت  – العربي الكتاب   دار

بن    سنن البيهقي الكربى، - 47 علي  بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبي  لإلمام 
(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة  ٤58لمتوفى:  موسى البيهقي )ا 

 م.  1٩٩٤ -هـ  1٤1٤مكة المكرمة،  –دار الباز 
السلمي    سنن الرتمذي، - 48 الترمذي  عيسى  بن  محمد  عيسى  أبي  لإلمام 

وآخرين،   27٩)المتوفى:   شاكر  محمد  أحمد  تحقيق:  إحياء    هـ(،  دار 
 بيروت.  –التراث العربي

األزدي  لإل  سنن أبي داود، - 49 السجستاني  بن األشعث  سليمان  داود  أبي  مام 
 هـ(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر.  275)المتوفى: 

لإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )المتوفى:      السنن الكربى، - 50
هـ(، تحقيق: الدكتور/ عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي    303

دا العلمية  حسن،  الكتب  األولى،    –ر  الطبعة:    -هـ  1٤11بيروت، 
 م. 1٩٩1

  الدين   جالل   بكر،   أبي   بن   الرحمن   عبد  لإلمام   ،املغين شواهد شرح - 51
  أحمد :  حواشيه   وعلق  طبعه  على  وقف ،  ( هـ  ٩11:  المتوفى)  السيوطي

  التركزي   التالميد  بن   محمود   محمد   الشيخ:  تعليقات ب   مذيل و   ، كوجان  ظافر
 . م 1٩66 - هـ 1386، العربي  التراث  نةلج ،  الشنقيطي

  حماد   بن  إسماعيل  نصر  ي أبلإلمام    ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح - 52
،  عطار  الغفور  عبد   أحمد:  تحقيق،  (هـ3٩3:  المتوفى)  الفارابي  الجوهري 

 . م  1٩87  - هـ 1٤07 ، الرابعة:  الطبعة، بيروت  – للماليين  العلم   دار
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م أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي  لإلما  صحيح البخاري، - 53
ابن    256)المتوفى:   دار  البغا،  ديب  مصطفى  الدكتور  تحقيق:  هـ(، 

 م.  1٩87 -هـ  1٤07بيروت، الطبعة: الثالثة،  –كثير، واليمامة 
التميمي    صحيح ابن حبان، - 54 أحمد  بن  حبان  بن  محمد  حاتم  أبي  لإلمام 

حقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة  هـ(، ت  35٤البستي )المتوفى:  
 بيروت، الطبعة: الثانية.  –

النيسابوري    صحيح مسلم، - 55 القشيري  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  أبي  لإلمام 
  –ياء التراثهـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إح  261)المتوفى:  

 بيروت. 
ه  ،النزول أسباب من املسند الصحيح - 56 بن  مقبل  قائدة  للدكتور  بن  ادي 

الوادعي ،  القاهرة   –  تيمية  ابن  مكتبة ،  (هـ1٤22:  المتوفى)  الهمداني 
 . م 1٩87 -هـ1٤08 الرابعة،: الطبعة

   علي  بن   أحمد   حامد  ي أبلإلمام    ،املفتاح تلخيص شرح يف األفراح عروس - 57
تحقيق:  (هـ  773:  المتوفى)   السبكي  الدين   بهاء  الكافي،  عبد   بن  ،

  -  والنشر  للطباعة  العصرية  المكتبة،  هنداوي   الحميد  عبد  /الدكتور
 . م 2003 - هـ 1٤23 األولى،، الطبعة: بيروت 

  المراغي  مصطفى   أحمدللشيخ/    ،البديع« املعاني، »البيان، البالغة علوم - 58
 . ( هـ1371: المتوفى)

  تميم   بن   عمرو  بن  أحمد   بن   الخليل   الرحمن  عبد   يأبلإلمام    ،العني - 59
ال  (هـ170:  لمتوفىا )  البصري   الفراهيدي   مهدي   كتور/دتحقيق: 

 . الهالل ومكتبة  دار،  السامرائي  إبراهيم كتور/ دوال  المخزومي،
  الدين  زين لإلمام    ،البيضاوي القاضي أحاديث بتخريج السماوي الفتح - 60

:    المتوفى)  المناوي   علي  بن   العارفين  تاج  بن   الرؤوف  بعبد   المدعو  محمد
 . الرياض   – العاصمة ارد ، مجتبى أحمد، تحقيق: (هـ1031
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يعقوب   القاموس احمليط، - 61 بن  محمد  الدين  مجد  طاهر  أبي  لإلمام 
نعيم   محمد  بإشراف  الرسالة  بمؤسسة  التراث  تحقيق:  الفيروزآبادي، 

مؤسسة   الثامنة،    -الرسالة  العرقسوسي،  الطبعة:    -هـ    1٤26بيروت، 
 م.  2005

  بن   الدين   جمال  على  بن   ممكر   بن  الفضل محمد  ي أبلإلمام    ،العرب لسان - 62
  –  صادر   دار،  (هـ711:  المتوفى)  اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري   منظور
 .هـ 1٤1٤ ،الثالثة، الطبعة: بيروت 

لإلمام علي بن أبي بكر الهيثمي )المتوفى:      جممع الزوائد ومنبع الفوائد، - 63
 . بيروت –القاهرة، دار الكتاب العربي  –هـ(، دار الريان للتراث  807

  بن   هللا  هبة  السعادات   يأب  الدين   ضياءلإلمام    ،العرب شعراء خمتارات - 64
 ضبطها،  (هـ5٤2:  المتوفى)  الشجري   بابن  المعروف  حمزة،   بن   علي

  األولى، : الطبعة،  مصر  -االعتماد مطبعة، زناتي  حسن   محمود: وشرحها
 . م 1٩25 - هـ 13٤٤

الدينخمتار الصحاح،  - 65 زين  هللا  عبد  أبي  بكر                لإلمام  أبي  بن  محمد 
المكتبة   محمد،  الشيخ  يوسف  تحقيق:  الرازي،  الحنفي  القادر  عبد  ابن 

النموذجية    -العصرية   )الدار  الخ  –بيروت(،  الطبعة:  امسة،  صيدا(، 
 م. 1٩٩٩ -هـ  1٤20

  المرسي   سيده   بن  إسماعيل   بن  علي  الحسن  ي أب  لإلمام   ،املخصص - 66
  العربي   التراث  إحياء   دار ،  جفال   إبراهم  يلخل، تحقيق:  (هـ٤58:  المتوفى)
 . م 1٩٩6 هـ1٤17 األولى،:  الطبعة، بيروت –

  : ، تحقيقي النيسابور للحاكم محمد بن عبد هللا    ،املستدرك على الصحيحني - 67
العلمية الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  الطبعة   -  مصطفى    : بيروت، 

 م. 1٩٩0-هـ1٤11األولى، 
الشيبان  لإلمام أبى عبد   ،املسند - 68   -  ، مؤسسة قرطبةيهللا أحمد بن حنبل 

 القاهرة. 
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 ، دار المعرفةالبصري   الفارسيلإلمام سليمان بن داود    ،مسند الطيالسى - 69
 بيروت.  -

،  يلإلمام أبى محمد عبد بن حميد بن نصر الكس  ،مسند عبد بن محيد - 70
خليل  و   ي، السامرائ  ي البدر   صبحي   : تحقيق محمد  ،  الصعيديمحمود 

 م. 1٩88 –هـ 1٤08األولى،  :القاهرة، الطبعة  - ة السنةمكتب
أب  ،مسند أبى يعلى - 71 المثنى    يلإلمام  بن  على  بن  أحمد    الموصلييعلى 

للتراث   :تحقيق ،  التميمي المأمون  دار  أسد،  سليم  دمشق،    -  حسين 
 م. 1٩8٤-هـ1٤0٤األولى،  : الطبعة

محمد    ى أبلإلمام    ،املصنف - 72 بن  هللا  عبد  تحقيق  الكوفيبكر  شيبة،    : أبى 
الرشد مكتبة  الحوت،  يوسف  الطبعة  -  كمال  األولى،    :الرياض، 

 هـ.1٤0٩
  بن     الرحيم   عبد   الفتح  يأبلإلمام    ،التلخيص شواهد على التنصيص معاهد - 73

  محيي  محمد، تحقيق:  ( هـ٩63:  المتوفى )   العباسي   أحمد   بن  الرحمن  عبد 
 . بيروت  – الكتب  عالم، الحميد عبد  الدين

  الكتب   دار ،  يعقوب   بديع   إميل   كتور دلل   ،العربية شواهد يف املفصل املعجم - 74
 . م 1٩٩6 - هـ1٤17 األولى، :  الطبعة، العلمية

،  زكريا  بن  فارس  بن   أحمد  الحسين  يأبلإلمام    ،اللغة مقاييس معجم - 75
 . م 1٩7٩ - هـ13٩٩، الفكر  دار،  هارون  محمد السالم  عبدتحقيق: 

الطبراني    لإلمام   املعجم الكبري، - 76 أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  أبي 
مكتبة  هـ  360  :المتوفى) السلفي،  المجيد  عبد  بن  حمدي  تحقيق:   ،)

 م.  1٩83 -هـ  1٤0٤الموصل، الطبعة: الثانية،  –الزهراء 
  علي   بن   محمد   بن   بكر   أبي   بن  يوسف  يعقوب   يأب لإلمام    ،العلوم مفتاح - 77

  هوامشه   وكتب  ضبطه،  (هـ626:  المتوفى)   الحنفي  الخوارزمي  السكاكي
، الطبعة:  لبنان  –  بيروت   العلمية،   الكتب  دار ،  زرزور  نعيم:  عليه  وعلق

 . م 1٩87-هـ 1٤07 الثانية، 
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لإلمام أبي الخير شمس الدين محمد بن محمد       النشر يف القراءات العشر، - 78
هـ(، تصحيح ومراجعة: الشيخ/ علي    833ابن يوسف الجزري )المتوفى:  

 بيروت.  –الضباع، دار الفكر محمد 
حسن    نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، - 79 بن  عمر  بن  إبراهيم  لإلمام 

البقاعي )المتوفى:   الكتاب  هـ(   885الرباط ابن علي بن أبي بكر  ، دار 
 القاهرة.  –اإلسالمي

 
 
 
 
 


